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I. XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY,
MADRYT 16-21 SIERPNIA 2011 R.
1.
CEREMONIA OTWARCIA
XXVI ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY
Pozdrowienie młodych na zakończenie Mszy św.
Plaza de la Cibeles, 16 sierpnia 2011 r.
Drodzy młodzi,
Nadszedł dzień, na który wszyscy czekaliśmy: inauguracja XXVI
Światowego Dnia Młodzieży. Po długich przygotowaniach jesteście
wreszcie w Madrycie, w pięknym, nowoczesnym mieście, który przez
kilka najbliższych dni będzie światową stolicą młodych katolików.
„Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie!” (Ps 118, 26).
Tymi słowami psalmisty serdecznie witam i pozdrawiam w imieniu
Papieskiej Rady ds. Świeckich, dykasterii Stolicy Apostolskiej, której Papież powierzył organizację światowych spotkań młodych ludzi. Pozdrawiam również waszych biskupów, kapłanów, zakonników
i świeckich, którzy przybyli tutaj z wami i prowadzili was w waszej
duchowej podróży przygotowania do tej wielkiej przygody wiary,
której doświadczymy razem w najbliższych dniach.
Przybyliście na to spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI,
przynosząc ze sobą wszystkie wasze plany i nadzieje, jak również
swoje rozterki i obawy o decyzje, które są przed wami. Będą to dni,
których nigdy nie zapomnicie, dni ważnych odkryć i decyzji, które
będą decydujące dla waszej przyszłości.
Nasza refleksja i modlitwa w ciągu najbliższych kilku dni będzie
ukierunkowana przez słowa św. Pawła, które tak dobrze znamy:
„Zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (por.
Kol 2, 7). Jest to bardzo wymagające stwierdzenie, ponieważ zawiera ono w sobie określony plan życia każdego z nas. Wiara jest
decydującym czynnikiem w życiu każdej osoby ludzkiej. Wszystko
zmienia się w zależności od tego, czy Bóg istnieje czy nie. Wiara
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jest jak korzeń, który karmi się życiodajnym słowem Boga i sakramentami. Jest to fundament, skała, na której zbudowane jest życie,
niezawodny kompas, który ukierunkowuje nasze wybory i daje jasny
kierunek naszemu życiu.
Wielu z nas może się zastanawiać: czy w dzisiejszym świecie,
w którym Bóg jest często odrzucany a ludzie żyją tak, jakby Bóg
nie istniał, można jeszcze wierzyć?
Drodzy młodzi! Zgromadziliście się tutaj w Madrycie, pokonując drogę z najodleglejszych zakątków naszej planety. Przybyliście,
by całemu światu – w szczególności Europie, która wydaje się być
bardzo zagubiona – przybyliście, by głośno powiedzieć wasze niezachwiane „tak”! Tak, wiara jest możliwa. W rzeczywistości jest to
bowiem wspaniała przygoda, która pozwala nam odkryć wielkość
i piękno naszego życia. To dlatego, że Bóg, który objawił się w obliczu
Chrystusa, nie poniża człowieka. Bóg wywyższa nas ponad wszelką
miarę i poza nasze najśmielsze wyobrażenia! Przez następne kilka
dni, wraz z apostołami, wszyscy chcemy głośno krzyczeć do Pana:
„Przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5). Podobnie jak św. Anzelm, chcemy
się modlić: „Panie, Naucz mnie szukać Ciebie i pokaż się szukającemu, ponieważ ani nie mogę cię szukać, jeżeli Ty mnie nie pouczysz,
ani też znaleźć, jeżeli ty się nie ukażesz” (Proslogion 1,1).
W oczekiwaniu na przyjazd papieża Benedykta XVI powitaliśmy
dzisiejszego wieczoru podczas ŚDM w Madrycie specjalnego gościa.
Błogosławiony Jan Paweł II powrócił do was, młodych ludzi, których
tak bardzo kochał i który był równie kochanym przez was. Powrócił
jako błogosławiony patron i jako opiekun, któremu możecie zaufać.
Wrócił jako przyjaciel – wymagający przyjaciel, jak lubił siebie nazywać. Przybył, by raz jeszcze z uczuciem zwrócić się do was: nie
lękajcie się! Wybierzcie w waszym życiu Chrystusa i posiądźcie cenną
perłę Ewangelii, za którą warto dać wszystko!

Drodzy młodzi.
Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie 2011 uważam za rozpoczęty.
I jeszcze raz chcę wam powiedzieć: witajcie wszyscy w Madrycie!
Kard. Stanisław Ryłko
Przewodniczący Rady ds. Świeckich
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2.
CEREMONIA OTWARCIA
XXVI ŚWIATOWEGO DNIA MŁODZIEŻY
Homilia podczas Mszy św.
Plaza de la Cibeles, 16 sierpnia 2011 r.
Moi drodzy bracia i siostry w Panu!
1. Witajcie w Madrycie na XXVI Światowym Dniu Młodzieży,
zwołanym przez naszego Ojca Świętego Benedykta XVI w Sydney
trzy lata temu, który zaczyna się uroczystą celebracją eucharystyczną
na tym centralnym placu madryckim!
Witajcie księża Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi! Pozdrawiam
was serdecznie w Panu w duchu braterskim! Towarzyszą wam liczni
kapłani, osoby konsekrowane i ogromna rzesza młodzieży, która
jest nadzieją i przyszłością naszych lokalnych Kościołów, naszych
narodów, krajów i całego Kościoła!
2. Pozwólcie mi, że zwrócę się do nich bezpośrednio jako Pasterz
Kościoła Diecezjalnego w Madrycie i jako przewodniczący Konferencji
Episkopatu Hiszpanii i że powiem im z całego serca:
Droga młodzieży świata: Witajcie w Hiszpanii! Wielu z was doświadczyło już w ubiegłym tygodniu podczas waszego pobytu w hiszpańskich
diecezjach serdecznego przyjęcia i miłości braterskiej waszych braci,
młodzieży Hiszpanii, ich rodzin, wspólnot oraz ich Pasterzy. Mogliście
przekonać się, że ta postawa otwartych ramion i gorąca sympatia ma
głęboki związek z żywym faktem, że jest to stary kraj utworzony przez
wspólnotę ludów: Hiszpania, której główną cechą tożsamości historycznej, jej kultury i sposobu bycia jest wyznanie wiary chrześcijańskiej jej
synów i córek w komunii Kościoła katolickiego. Historyczna osobowość
Hiszpanii tworzy się w oparciu o wyraźne cechy dotyczące chrześcijańskiej wizji człowieka i życia począwszy od samego zarania swojej historii,
która w dużej mierze rozpoczyna się wraz z pierwszą misją apostolską
na ziemi hiszpańskiej prawie dwa tysiące lat temu. Jeden z najbardziej
światłych pisarzy i analityków współczesnej Hiszpanii mógł powiedzieć:
„Hiszpania tworzy się ożywiana projektem historycznym, jakim jest jej
utożsamienie się z chrześcijaństwem”1.
1

Julián Marías, España inteligible. Razón histórica de las Españas, Madrid 2002, s. 416.
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3. Witajcie w Hiszpanii i witajcie w Madrycie, jej stolicy! Kościół
metropolitarny w Madrycie wraz z jej diecezjami Alcalá de Henares
i Getafe, na to wyjątkowe wydarzenie otwiera przed wami nie tylko
fizyczne bramy swoich parafii, szkół, przeróżnych budynków oraz
ośrodków kulturalnych i sportowych hojnie udostępnionych przez
instytucje publiczne i prywatne, ale także środowiska bardziej ludzko
i chrześcijańsko gorące, jakimi są tutejsze rodziny i wspólnoty. Innymi
słowy: otwierają przed wami bramy swojego serca!
Czujcie się jak we własnym domu, jakbyście byli u siebie! Kościół
i lud Madrytu chciał – i chce – być dla was wszystkich już od wczoraj,
podczas owego trudnego momentu przyjazdu i rozlokowania pielgrzymów oraz podczas trwania ŚDM, który kończy się w niedzielę,
właściwym miejscem, aby doświadczyć przyjaźni i chrześcijańskiego
braterstwa w kontekście zarówno ludzkim, jak i boskim Kościoła
powszechnego, który jest Domem i Rodziną dzieci Bożych, rozsianych po całym świecie. I tak jak Hiszpanii nie można zrozumieć
bez 2000 jej lat tradycji katolickiej, podobnie nie można zrozumieć
Madrytu, królewskiej siedziby, będącej stolicą od drugiej połowy
XVI w., w pełnym rozkwicie współczesności. Odległe chrześcijańskie
korzenie tego miasta, dobrze zidentyfikowane na początku drugiego
tysiąclecia chrześcijaństwa, są żywe i silne wpływają na tworzenie
się jego oblicza społecznego, kulturalnego i ludzkiego, ale przede
wszystkim jego duszy: duszy jego synów i córek! Madryt jest miastem
gościnnym i serdecznym wobec wszystkich, którzy go odwiedzają,
bez względu na to skąd pochodzą!
4. Światowe Dni Młodzieży, ze swoją już długą ponad ćwierćwieczną historią, są nieodłącznie związane z Błogosławionym, w którego wspomnienie celebrujemy tego południa podczas Eucharystii
na madryckim placu Cibeles; bardzo blisko miejsca, na którym on
sam przewodniczył trzem wielkim celebracjom w 1982, 1993 i 2003
roku. Mówię wam o niezapomnianym, czczonym i umiłowanym Janie
Pawle II, Papieżu młodzieży! Z Janem Pawłem II rozpoczyna się historyczny, nowy okres, wyjątkowy w relacji Następcy Piotra z młodzieżą,
a w konsekwencji dotychczas nieznana relacja Kościoła ze swoją
młodzieżą: relacja bezpośrednia, natychmiastowa, z serca do serca,
przesiąknięta wiarą w Pana, w Jezusa Chrystusa, entuzjastyczna, pełna
nadziei, radosna i pociągająca. Od owego pierwszego Dnia Młodzieży
w 1985 roku w Rzymie aż to obecnego Dnia w Madrycie tworzyła się
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piękna historia wiary, nadziei i miłości w trzech pokoleniach młodzieży
katolickiej i niekatolickiej, która zobaczyła jak przemieniało się jej
życie w Chrystusie i jak rodziły się wśród niej niezliczone powołania
do kapłaństwa, życia zakonnego, chrześcijańskiego małżeństwa i apostolatu. Osobista świętość Jana Pawła II świeci szczególnie widocznie
właśnie w tym aspekcie ewangelizacji współczesnej młodzieży. Nasz
Ojciec święty Benedykt XVI nie zawahał się, aby podkreślić miłość
Jana Pawła II do młodzieży w homilii wygłoszonej 1 maja, podczas
jego beatyfikacji na Placu św. Piotra.
5. Sekret tej świetlanej postaci, uformowanej w doskonałej miłości,
objawia się łatwo w świetle Słowa Bożego, które zostało wygłoszone.
Kluczem wyjaśniającym całe jego oddane Bogu, Kościołowi i człowiekowi życie, nie jest nic innego jak jego płonąca miłość do Jezusa
Chrystusa, od którego, podobnie jak św. Paweł, nigdy nie chciał się
oddalić. Jan Paweł II przeszedł w swoim życiu także przez smutek, ból,
prześladowanie, przez brak podstawowych rzeczy w latach II wojny
światowej, bezwzględnej i okrutnej okupacji swojej ojczyzny, nieludzkiego odarcia swoich rodaków… Doznał bólu prześladowanych
z powodu Chrystusa przed i po swoim wyborze na Stolicę Piotrową:
dosłownie, aż do krwi. Niezłomny świadek prawdy i chrześcijańskiej
nadziei, żył prawdą, że „jeśli Bóg jest z nami, któż będzie przeciwko
nam?”, bez lęku wobec jakiejkolwiek opozycji wewnątrz i na zewnątrz
Kościoła. Był odważnym człowiekiem Chrystusa! Nic nie mogło go
oddalić od Jego miłości.
Jak bardzo wzrusza wyobrażenie sobie i przeżycie chwil jego intymnego dialogu z Panem, kiedy Ten pyta go „czy miłuje Go bardziej
niż inni!”. Ileż razy odpowiedział Mu w najbardziej krytycznych, bolesnych i decydujących okolicznościach w czasie, kiedy był Pasterzem
Kościoła Powszechnego: „Panie, Ty wiesz wszystko, ty wiesz, że Cię
miłuję!”. Papież wiedział bardzo dobrze, że prowadzenie owiec Jezusa
niesie ze sobą, że ktoś inny go „zwiąże” i poprowadzi tam, gdzie się
nie chce iść.
6. Właśnie ta pełna pasji miłość do Jezusa Chrystusa fascynowała i pociągała młodych ludzi. Rozumieli, że w ten sposób byli oni
miłowani i kochani przez Papieża naprawdę: bez pochwał, bez udawania; ani też w sposób interesowny, kłamliwy lub powierzchowny,
ale z całym autentyzmem kogoś, kto jedynie szuka ich dobra, dobra
ich życia: ich szczęścia, ich zbawienia! I szukał go oddając własne
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życie, nic nie zostawiając dla siebie. Czuli to sercem bardziej niż
rozumem. Nic więc dziwnego, że widzieli w Papieżu owego zwiastuna łaski i pokoju Jezusa Chrystusa, zapowiadanym przez papieża Izajasza, kiedy mówił: „O jak są pełne wdzięku na górach nogi
zwiastuna dobrej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: «Twój Bóg zaczął
królować»”. Każdy, kto przeżył Światowe Dni Młodzieży w Buenos
Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, Denver, Manili,
Paryżu, Rzymie, Toronto… mógł stwierdzić, że w sposobie przyjęcia
Papieża, owej mieszance tak wzruszającej radości i pełnego szacunku
ciepła, młodzież pokazywała, że uznaje w nim kogoś, kto przybywał
na spotkanie w imię Pana.
7. Od IV Światowego Dnia Młodzieży w Santiago de Compostela
w 1989 r. te Dni rozumie się i przeżywa jako zakończenie radosnego
pielgrzymowania, bez względu na miejsce ich celebracji, zgodnie
z pociągającym stylem chrześcijańskiej tradycji. Zapraszając was do
udziału w tym XXVI Światowym Dniu w Madrycie, Papież mówi
wam: „Wyruszcie w drogę na nowe spotkanie z Panem, przyjacielem, bratem, Jezusem Chrystusem! On jest jedynym, który może
was zrozumieć i poprowadzić do prawdy; dać wam życie, które nigdy
się nie kończy; dać wam szczęście: prawdziwą Miłość! Tak, młodzi
Światowych Dni Młodzieży byli od Santiago de Composteli i zawsze
będą pielgrzymami Kościoła. Razem z nim idą w komunii wyjątkową
drogą duchową o decydujących konsekwencjach dla przyszłości ich
życia. Odkrywają, że droga wskazana przez Następcę Piotra prowadzi ich rzeczywiście do Chrystusa i żadna ludzka siła nie może temu
przeszkodzić. Droga, aby Go szukać, ale przede wszystkim droga,
aby Go spotkać. On jest Tym, który bierze inicjatywę. Jan Paweł II
przypomniał nam podczas czuwania na kompostelańskiej „Górze
Radości” w nocy 19 sierpnia 1989 r., że „duchowa tradycja chrześcijaństwa nie tylko podkreśla znaczenie naszego poszukiwania Boga.
Podkreśla jeszcze coś ważniejszego: to Bóg jest Tym, który nas szuka.
On wychodzi nam na spotkanie”. Chrystus jest, droga młodzieży, tym,
który was szuka i wychodzi na spotkanie podczas Światowego Dnia
Młodzieży w Madrycie 2011! To, że dacie się znaleźć jest kluczem
do sukcesu każdego Światowego Dnia Młodzieży. I oczywiście także
tego, który dzisiaj rozpoczynamy. To będzie wasz sukces!
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8. Benedykt XVI, nasz Ojciec Święty, przewodniczył Światowemu
Dniowi Młodzieży w Kolonii w sierpniu 2005 r. i w Sydney w lipcu
2008 r. w twórczej ciągłości z Janem Pawłem II. Obydwa niezapomniane! Pojutrze, 18 sierpnia, przybędzie, jeśli Bóg pozwoli, do
Madrytu, aby przewodniczyć temu Światowemu Dniowi, który dzisiaj
i teraz rozpoczyna się Dziękczynieniem i Modlitwą Eucharystyczną
w to madryckie popołudnie na Placu Cibeles. W swoim wezwaniu
skierowanym do was, młodzieży z dobrze zaawansowanego początku
Trzeciego Tysiąclecia, rozbrzmiewa – z nowymi i sugestywnymi akcentami – ojcowska troska i miłość, która skłoniła Błogosławionego Jana
Pawła II do ustanowienia Światowych Dni Młodzieży. Wy, młodzi,
którzy jesteście tutaj, i wielu innych, którzy chcieliby wziąć udział
w naszym Światowym Dniu w Madrycie i nie mogli lub nie chcieli,
jesteście pokoleniem Benedykta XVI. To nie jest to samo pokolenie,
co Jana Pawła II. Wasze „miejsce w życiu” ma swoje cechy charakterystyczne. Wasze problemy i okoliczności życiowe zmieniły się.
Globalizacja, nowe technologie komunikacji, kryzys ekonomiczny,
itd. uwarunkowują was do tego, co dobre i niejednokrotnie, do tego,
co złe. Dzisiejszą młodzież, o osłabionych korzeniach egzystencjalnych, z powodu gwałtownego relatywizmu duchowego i moralnego,
„zamkniętą przez dominującą siłę” (Benedykt XVI, Orędzie na ŚDM
2011, nr 1) i która nie znajduje solidnych podstaw dla waszego życia
w aktualnej kulturze i społeczeństwie, a nawet nierzadko we własnej
rodzinie […] kusi się was bardzo mocno do tego stopnia, że tracicie
orientację na drodze życia: jak ma więc czasami nie słabnąć także
i wasza wiara? Młodzież XXI wieku potrzebuje tak samo lub więcej
niż poprzednie pokolenia, spotkania Pana na jedynej drodze, która
okazała się duchowo skuteczna: na drodze pokornego i prostego pielgrzyma, który szuka Jego oblicza. Dzisiejszy młody człowiek potrzebuje zobaczyć Jezusa Chrystusa, kiedy On wychodzi mu na spotkanie
w Słowie, w sakramentach, „także, bardzo szczególnie, w Eucharystii
i w sakramencie pojednania, w ubogich i chorych, w braciach, którzy
znajdują się w trudnościach i potrzebują pomocy” (Benedykt XVI,
Orędzie, nr 4). Potrzebuje zobaczyć Go i wejść w dialog z Tym, który
go miłuje nie prosząc nic w zamian, z wyjątkiem odpowiedzi, którą jest
miłość. Intencja papieża, który tak bardzo was kocha, idzie właśnie
w tym kierunku: abyście doświadczyli w katolickiej komunii Kościoła
prawdy i pilnej potrzeby, aby uczynić wasze życie zgodne z hasłem
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Światowego Dnia Młodzieży 2011: „Zakorzenieni i zbudowani na
Chrystusie, mocni w wierze” (Por. Kol 2, 7).
9. Jan Paweł II uważał Światowe Dni Młodzieży za bardzo cenne
narzędzie nowej ewangelizacji. Także nasz Ojciec święty Benedykt
XVI.
Drodzy młodzi: przeżyjcie więc tę celebrację eucharystyczną inaugurującą Światowe Dni Młodzieży dziękując Panu za to, że czujecie
się wezwani od tego właśnie momentu, aby być Jego uczniami i świadkami. Nie wątpcie w to! Jezus Chrystus pokazuje Wam drogę i cel
prawdziwego szczęścia. Nie tylko wam, także waszym towarzyszom
i przyjaciołom oddalonym od praktyki religijnej, a nawet, od wiary
lub nie znających jej. Jezus szuka was, aby zakorzenić się w waszym
sercu młodzieży Trzeciego Tysiąclecia. Przeżyjcie celebrację jako
wielką modlitwę Kościoła, który ofiaruje ofiarę Jezusa Chrystusa
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Ojcu jako swoją własną za
zbawienie wszystkich ludzi; i w komunii eucharystycznej Jego Ciała
i Krwi nie uciekajcie przed tym, aby uczynił was całkowicie swoją
własnością. Pamiętajcie podczas tych dni, że Pan, za pośrednictwem
Papieża, pyta was: przyjmujecie wspaniałe i piękne wyzwanie „nowej ewangelizacji” waszych rówieśników? Odpowiedzcie mu, że tak,
pamiętając o owym mocnym i odważnym wezwaniu Jana Pawła II
w homilii na Górze Radości 20 sierpnia 1989 r.: „Nie lękajcie się być
świętymi! Pozwólcie, aby Chrystus zakrólował w waszych sercach!
Odpowiedzcie mu z całym pragnieniem i hojnym otwarciem na wielkie
ideały życia, które was cechuje. Odpowiedzcie na odnowione wezwanie Benedykta XVI wyraźnym i spójnym zaangażowaniem życiowym!
Ewangelizuje się słowami i dziełami, dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Jan Paweł II mówił do hiszpańskiej młodzieży na czuwaniu
maryjnym na Cuatro Vientos 3 maja 2003 r., że nowa ewangelizacja
jest zadaniem wszystkich w Kościele: „W nim świeccy mają główną
rolę, szczególnie małżeństwa i rodziny chrześcijańskie, jednak ewangelizacja wymaga dzisiaj pilnie kapłanów i osób konsekrowanych.
Przeto, jeśli w tych dniach słyszysz wezwanie Boga, który ci mówi:
„Pójdź za mną”, nie uciszaj go. Bądź hojny, odpowiedz jak Maryja,
ofiarując radosne tak twojej osoby i twojego życia”.
10. Macierzyńskiej opiece Dziewicy Maryi, Matki Pana i Matki
Kościoła, powierzamy się, rozpoczynając Światowy Dzień Młodzieży
2011. Madryleńczycy wzywają ją jako swoją patronkę pod wezwaniem
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„Świętej Maryi, Almudeny”. Maryja czuwała zawsze nad silną wiarą,
pewnością nadziei i gorącą miłością wszystkich swoich synów i córek
w Madrycie. Niech czuwa szczególnie podczas tych dni nad wami,
młodzi tego Światowego Dnia Młodzieży 2011, pielgrzymujący na
spotkanie z Ojcem Świętym do tego miasta wyjątkowo maryjnego,
jakim jest Madryt! Niech troszczy się o was tak jak ona potrafi! Niech
czuwa nad naszym Ojcem Świętym Benedyktem XVI, biskupami
i kapłanami, waszymi pasterzami i towarzyszami! Niech troszczy się
i strzeże wasze rodziny! Wspominając modlitwę Jana Pawła II, którą
odmówił na koniec niezapomnianej wigilii różańcowej, zapraszam
was, aby tej nocy prosić Maryję jego własnymi słowami.
„Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.
Tej nocy proszę cię za młodych
przybyłych do Madrytu ze wszystkich zakątków świata,
młodzież pełną marzeń i nadziei.
Oni są strażnikami jutra,
ludem Błogosławieństw:
są żywą nadzieją Kościoła i Papieża.
Święta Maryjo, Matko młodzieży,
spraw, aby byli świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego,
apostołami pokornymi i odważnymi trzeciego tysiąclecia, hojnymi
obrońcami Ewangelii.
Święta Maryjo, Dziewico Niepokalana, módl się za nami,
módl się za nami. Amen”.
Święci Patronowie ŚDM 2011 – św. Izydorze Oraczu i św. Mario
de la Cabeza, św. Ignacy z Lojoli, św. Janie z Awili, św. Franciszku
Ksawery, św. Różo z Limy, św. Rafaelu Arnáiz – módlcie się za
nami!
Kard. Antonio María Rouco Varela
Arcybiskup Madrytu
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3.
PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO
BENEDYKTA XVI
NA LOTNISKU BARAJAS W MADRYCIE
18 SIERPNIA 2011 R.
Wasza Królewska Mość,
Eminencjo, Kardynale Arcybiskupie Madrytu,
Eminencje Kardynałowie,
Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie,
Dostojni Przedstawiciele władz krajowych, autonomicznych
i lokalnych,
Drodzy Bracia i Siostry z Madrytu i z całej Hiszpanii,
Dziękuję, Wasza Królewska Mość, za jego obecność tutaj wraz
z Królową oraz za pełne szacunku i uprzejme słowa, jakie skierował
do mnie na powitanie. Słowa, które sprawiają, że odżywają niezapomniane przejawy sympatii, okazane mi podczas mych poprzednich
podróży do Hiszpanii, a zwłaszcza w czasie ostatniej podróży do
Santiago de Compostela i Barcelony. Pozdrawiam bardzo serdecznie
wszystkich obecnych tutaj, w Barajas i tych, którzy śledzą tę ceremonię
za pośrednictwem radia i telewizji. Z wielkim uznaniem wspominam
także tych, którzy z ogromnym zaangażowaniem i oddaniem w środowisku kościelnym i obywatelskim przyczynili się swym wysiłkiem
i pracą, aby ten Światowy Dzień Młodzieży odbył się szczęśliwie
i przyniósł obfite owoce.
Pragnę również podziękować z całego serca za gościnność licznym
rodzinom, parafiom, kolegiom i innym instytucjom, które przyjęły młodych ludzi, przybyłych z całego świata, najpierw do różnych
regionów i miast Hiszpanii, obecnie zaś do tego wielkiego Miasta
Madrytu – kosmopolitycznego i zawsze otwartego.
Jestem tutaj, aby spotkać się z tysiącami młodych z całego świata, z katolikami, interesującymi się Chrystusem lub poszukującymi
prawdy, nadającej prawdziwy sens własnemu istnieniu. Przybywam
jako Następca Piotra, aby utwierdzić wszystkich w wierze, przeżywając kilka dni intensywnej działalności duszpasterskiej, aby głosić,
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że Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem; aby dodać bodźca
zaangażowaniu w budowanie Królestwa Bożego na świecie, wśród
nas; aby zachęcać młodych do osobistego spotkania się z Chrystusem
Przyjacielem i w ten sposób, zakorzeniwszy się w Jego Osobie, przemieniać się w Jego wiernych uczniów i odważnych świadków.
Dlaczego i w jakim celu przybyła tak wielka rzesza młodych do
Madrytu? Chociaż odpowiedzi powinni byli udzielić sami młodzi,
można z pewnością pomyśleć, że pragną oni wysłuchać Słowa Bożego,
jak zaproponowałem im w haśle tego Światowego Dnia Młodzieży,
aby – zakorzenieni i zbudowani w Chrystusie – okazywali siłę swej
wiary. Wielu z nich usłyszało głos Boga być może tylko jako lekki
szmer, który pobudził ich do gorliwszego szukania Go i do dzielenia
się z innymi doświadczeniem siły, jaką daje głos Boga w ich życiu. Owo
odkrycie żywego Boga ożywia młodych i otwiera im oczy na wyzwania
świata, w którym żyją, z jego ograniczeniami i jego możliwościami.
Widzą powierzchowność, konsumizm i hedonizm, wiele banalności
w przeżywaniu płciowości, wielki niedostatek solidarności, wielkie
zepsucie. I wiedzą, że bez Boga będzie trudno podjąć te wyzwania
i być prawdziwie szczęśliwymi, wkładając cały swój entuzjazm w osiągnięcie prawdziwego życia. Z Nim jednak będą mieli światło, aby iść
i powody, aby mieć nadzieję, nie zatrzymując się przed swymi najwyższymi ideałami, które uzasadnią ich wielkoduszne zaangażowanie
na rzecz budowania społeczeństwa, w którym szanuje się godność
ludzką i rzeczywiste braterstwo. Tutaj, na tym Dniu, mają uprzywilejowaną okazję, aby wspólnie przedkładać swe dążenia, wymieniać
się bogactwem własnych kultur i doświadczeń, ożywiać się nawzajem
na drodze wiary i życia, w którym niektórzy czują się osamotnieni
lub pomijani w swych codziennych środowiskach. A jednak nie, nie
są samotni. Wielu ich rówieśników dzieli te same problemy i ufając
całkowicie Chrystusowi, wiedzą, że mają naprawdę przyszłość przed
sobą i nie boją się rozstrzygających zobowiązań, nadających pełnię
całemu życiu. Dlatego napawa mnie wielką radością wysłuchanie
ich, wspólna modlitwa i sprawowanie Eucharystii z nimi. Światowy
Dzień Młodzieży niesie nam przesłanie nadziei niczym powiew czystego i młodzieńczego powietrza wraz z odnawiającym tchnieniem,
napełniającym nas ufnością co do jutra Kościoła i świata.
Z pewnością nie brakuje trudności. Istnieją napięcia i otwarte
walki w licznych miejscach świata, łącznie nawet z przelewem krwi.
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Sprawiedliwość i najwyższa wartość osoby ludzkiej są łatwo podporządkowywane interesom egoistycznym, materialnym i ideologicznym. Ponadto wielu młodych spogląda z zatroskaniem w przyszłość
w obliczu trudności ze znalezieniem godnej pracy lub ponieważ stracili
ją albo jest ona chwilowa i niepewna. Inni potrzebują poświęcenia im
uwagi, aby nie wpadli w sieć narkotyków lub znalezienia skutecznej
pomocy, jeśli niestety już upadli.
Niemało jest też takich, którzy ze względu na swą wiarę w Chrystusa
doświadczają na sobie dyskryminacji, dochodzącej w określonych regionach i krajach do pogardy oraz do prześladowań otwartych lub
ukrytych. Prześladuje się ich, chcąc oddalić ich od Niego, pozbawiając ich znaków Jego obecności w życiu publicznym oraz zmusić
do milczenia nawet o Jego świętym Imieniu. A jednak zamierzam
powiedzieć młodym z całą mocą mego serca: niech nic i nikt nie
odbierze wam pokoju, nie wstydźcie się Pana. On bez zastrzeżeń
stał się jednym z nas i doświadczył naszych niepokojów, aby zanieść
je Bogu i w ten sposób nas zbawił.
W tym kontekście pilną rzeczą jest pomaganie młodym uczniom
Jezusa w mocnym trwaniu w wierze i podejmowaniu cudownej przygody głoszenia jej oraz otwartego świadczenia o niej własnym życiem.
Chodzi o świadectwo odważne i pełne miłości do swego brata, zdecydowane a zarazem roztropne, bez ukrywanie własnej tożsamości
chrześcijańskiej, w klimacie pełnego szacunku współżycia z innymi
uprawnionymi wyborami i wymagania należnego poszanowania
dla własnych.
Wasza Królewska Mość, ponawiając swą wdzięczność za uprzejme
powitanie, jakie mi okazał, pragnę wyrazić również swój szacunek
i bliskość wobec wszystkich ludów Hiszpanii, jak również swój podziw
dla Kraju tak bogatego historią i kulturą dzięki żywotności własnej
wiary, która wydała owoce w postaci tak wielu świętych wszystkich
czasów, w licznych mężczyznach i kobietach, którzy – pozostawiając
swoją ziemię – zanieśli Ewangelię we wszystkie zakątki kuli ziemskiej
oraz w osobach prawych, solidarnych i bogatych dobrocią na całej
swej ziemi ojczystej. Jest to wielki skarb, zasługujący z pewnością
na to, aby go strzec konstruktywną postawą, dla dobra wspólnego
dziś i aby ofiarować świetlany horyzont przyszłości nowych pokoleń.
Jakkolwiek istnieją obecnie powody do niepokoju, jeszcze większe jest
zatroskanie Hiszpanów o przezwyciężenie ich dynamizmem, jaki ich
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charakteryzuje i do którego ogromnie przyczyniają się ich głębokie
korzenie chrześcijańskie, bardzo płodne w ciągu wieków.
Pozdrawiam obecnie bardzo serdecznie wszystkich drogich przyjaciół hiszpańskich i madryckich oraz tych, którzy przybyli z innych
krajów. W ciągu tych dni będę złączony z wami, pamiętając także
o wszystkich młodych na świecie, zwłaszcza o tych, którzy przechodzą
czas prób różnego rodzaju. Powierzając to spotkanie Najświętszej
Maryi Pannie i wstawiennictwu świętych patronów tego Dnia, proszę Boga, aby zawsze błogosławił i strzegł dzieci Hiszpanii. Bardzo
dziękuję.
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4.
CEREMONIA POWITANIA OJCA ŚWIĘTEGO
Homilia Benedykta XVI
Plaza de la Cibeles, 18 sierpnia 2011 r.
Dziękuję za miłe słowa skierowane do mnie przez młodych przedstawicieli pięciu kontynentów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tu
zgromadzonych, młodych z Oceanii, Afryki, Ameryki, Azji i Europy,
a także tych, którzy nie mogli przybyć. Wciąż o was pamiętam i modlę się za was. Bóg dał mi łaskę, abym mógł was zobaczyć i usłyszeć
bardziej z bliska, aby wspólnie wsłuchać się w Jego Słowo.
W dzisiejszym czytaniu, usłyszeliśmy fragment Ewangelii, w którym
mowa o przyjęciu słów Jezusa i wypełnianiu ich w praktyce. Są takie
słowa, które służą jedynie by zabawić i przemijają jak wiatr; inne pod
pewnymi względami pouczają umysł; natomiast słowa Jezusa powinny
dotrzeć do serca, zakorzenić się w nim i kształtować całe życie. Bez
tego pozostają puste i stają się krótkotrwałe. Nie przybliżają nas do
Niego. I w ten sposób Chrystus nadal jest daleko, jako jeden z głosów
pośród wielu innych, które nas otaczają i do których już się przyzwyczailiśmy. Ponadto Mistrz, który mówi, nie naucza, tego czego się
nauczył od innych, ale to kim On sam jest - jedynym, który naprawdę zna drogę człowieka do Boga, gdyż On sam otworzył ją dla nas,
stworzył, abyśmy mogli osiągnąć autentyczne życie, to, które zawsze
jest warte przeżycia, we wszystkich okolicznościach i którego nie
może zniszczyć nawet śmierć. Ewangelia wyjaśnia następnie te sprawy
przy pomocy sugestywnego obrazu człowieka, który buduje dom na
stabilnej skale, odpornej na przeciwności losu, w przeciwieństwie do
tego, kto buduje na piasku, być może moglibyśmy dziś powiedzieć
w miejscu rajskim, ale który rozpada się pod pierwszym podmuchem
wiatru, zamieniając się w ruinę.
Drodzy młodzi, słuchajcie naprawdę słów Pana, aby były w was
„duchem i życiem” (J 6, 63), korzeniami, które ożywiają wasze istnienie, kryteriami postępowania upodabniającymi nas do osoby
Chrystusa: być ubogimi w duchu, łaknącymi sprawiedliwości, miłosiernymi, czystego serca, miłującymi pokój. Czyńcie to każdego dnia
z wytrwałością, jak ma to miejsce z prawdziwym przyjacielem, który
nie oszukuje i z którym chcemy dzielić drogę życia. Dobrze wiecie, że
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kiedy nie kroczymy obok prowadzącego nas Chrystusa, gubimy się na
innych drogach, jak choćby ta naszych własnych ślepych i egoistycznych popędów, tej propozycji, które pochlebiają, ale są interesowne,
kłamliwe i niestałe, pozostawiając za sobą pustkę i frustrację.
Korzystajcie z tych dni, aby lepiej poznać Chrystusa i aby mieć
pewność, że jeśli jesteście zakorzenieni w Nim, to wasz entuzjazm
i radość, pragnienie przekraczania przeciętności, osiągnięcia tego, co
najdoskonalsze, aż do Boga, mają zawsze pewną przyszłość, ponieważ
życie w pełni przebywa już w was. Sprawiajcie, aby za Bożą łaską
wzrastało ono w was, hojnie, bez przeciętności, poważnie rozważając
cel, jakim jest świętość. W obliczu naszych słabości, które czasami
nas przygniatają, liczymy także na miłosierdzie Pana, który zawsze
gotów jest nam na nowo podać rękę i ofiarowuje nam przebaczenie
w Sakramencie Pokuty.
Jeżeli będziecie budowali na litej skale, to nie tylko wasze życie
będzie mocne i stabilne, ale przyczyni się ono także do rzucenia światła
Chrystusa na waszych rówieśników i całą ludzkość, ukazując realną
alternatywę dla wielu ludzi, którzy zagubili się w życiu, ponieważ
fundamenty ich istnienia były niespójne; dla wielu, którzy zadowalają
się nadążaniem za porywami mody, uciekają się do bezpośredniej
korzyści, zapominając o prawdziwej sprawiedliwości, lub uciekają się
do własnych opinii, zamiast szukać prawdy bez przymiotników.
Tak, wielu jest takich, którzy tworząc sobie bożków myślą, że
nie potrzebują korzeni ani też fundamentów, poza samymi sobą.
Chcieliby sami z siebie decydować, co jest prawdą, a co nie, co jest
dobre lub złe, słuszne i niesłuszne; decydować, kto godny jest życia
a kto może być poświęcany na ołtarzu innych perspektyw; za każdym
razem stawiać krok przypadkowo, bez wytyczonej trasy, kierując się
impulsem chwili. Te pokusy zawsze są zasadzką. Ważne, ażeby nie
wpaść w nie, bo w rzeczywistości prowadzą do czegoś ulotnego, jak
życie bez horyzontów, wolność bez Boga. My natomiast dobrze wiemy,
że zostaliśmy stworzeni jako istoty wolne, na obraz Boga, właśnie
dlatego, że uczestniczymy w poszukiwaniu prawdy i dobra, jesteśmy
odpowiedzialni za nasze czyny, a nie tylko ślepymi wykonawcami, jesteśmy twórczymi współpracownikami w zadaniu troski i upiększania
dzieła stworzenia. Bóg pragnie odpowiedzialnego rozmówcy, kogoś,
kto może z nim prowadzić dialog i Go miłować.
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Za pośrednictwem Chrystusa możemy to naprawdę osiągnąć i,
zakorzenieni w Nim, dodajemy skrzydeł naszej wolności. Czyż nie jest
to wielkim powodem naszej radości? Czyż nie jest to solidny teren
pod budowanie cywilizacji miłości i życia, zdolnej do humanizacji
każdego człowieka?
Drodzy przyjaciele, bądźcie rozważni i mądrzy, budujcie wasze
życie na solidnej podstawie waszego życia, jaką jest Chrystus. Ta
mądrość i roztropność pokieruje waszymi krokami, nie będziecie
niczego się lękać, a w waszych sercach zapanuje pokój. Będziecie
wówczas błogosławieni, szczęśliwi, a wasza radość będzie zarażać innych. Będą się zastanawiać, co jest tajemnicą waszego życia i odkryją,
że skałą, która wspiera całą budowę i na której opiera się całe wasze
życie jest osoba samego Chrystusa, waszego przyjaciela, brata i Pana,
Syna Bożego, który stał się człowiekiem, nadającego spójność całemu
wszechświatu. On umarł i zmartwychwstał dla nas, abyśmy mieli życie,
a teraz, z tronu Ojca, nadal żyje i jest bliski wobec wszystkich ludzi,
czuwając nieustannie z miłością nad każdym z nas.
Zawierzam owoce tego Światowego Dnia Młodzieży Najświętszej
Maryi Pannie, która potrafiła powiedzieć „tak” wobec woli Boga,
i uczy nas, jak nikt inny wierności swemu Bożemu Synowi, za którym
szła aż do śmierci na krzyżu. Będziemy to wszystko bardziej rozważać
w różnych stacjach drogi krzyżowej. Módlmy się, aby nasze dzisiejsze „tak” dla Chrystusa było także bezwarunkowym „tak” dla Jego
przyjaźni pod koniec tego Dnia i przez całe nasze życie. Dziękuję.
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5.
CEREMONIA POWITANIA OJCA ŚWIĘTEGO
Pozdrowienie do młodych Benedykta XVI
Plaza De La Cibeles, 18 sierpnia 2011 r.
Drodzy młodzi przyjaciele,
Bardzo się cieszę, że mogę się z wami spotkać tutaj, w centrum
tego pięknego miasta Madryt, którego klucze burmistrz zechciał
uprzejmie mi przekazać. Dziś jest ono stolicą młodych ludzi z całego świata, na którą cały Kościół kieruje swój wzrok. Pan nas
zgromadził, abyśmy w tych dniach przeżywali piękne doświadczenie Światowych Dni Młodzieży. Poprzez waszą obecność i udział
w uroczystościach, imię Chrystusa będzie rozbrzmiewać w każdym
zakątku tego sławnego miasta. Modlimy się, aby Jego orędzie nadziei
i miłości rozbrzmiewało także w sercach tych, którzy nie wierzą
lub oddalili się od Kościoła. Bardzo dziękuję za zgotowane mi
wspaniałe przyjęcie przy wjeździe do miasta – znak waszej miłości
i bliskości z Następcą Piotra.
Pozdrawiam kard. Stanisława Ryłkę, przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Świeckich i jego współpracowników w tej dykasterii, dziękując za całą wykonaną pracę. Równocześnie dziękuję
kardynałowi Antonio Marii Rouco Vareli, arcybiskupowi Madrytu,
za jego uprzejme słowa i za wysiłek włożony przez jego archidiecezję, wraz z innymi diecezjami Hiszpanii, w przygotowania do
Światowego Dnia Młodzieży, dla którego wielkodusznie pracowano
także w wielu innych Kościołach partykularnych na całym świecie.
Dziękuję władzom krajowym, autonomicznym i lokalnym za ich
miłą obecność oraz wielkoduszną współpracę na rzecz pomyślnego przebiegu tego wielkiego wydarzenia. Dziękuję obecnym tu
braciom w biskupstwie, kapłanom, seminarzystom, osobom konsekrowanym i wiernym, którzy tutaj przybyli, towarzysząc ludziom
młodym, aby pomóc im przeżywać te intensywne dni pielgrzymki
jako spotkanie z Chrystusem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich
w Panu i powtarzam, że jestem bardzo szczęśliwy przebywając
wśród was. Niech w waszych sercach nigdy nie zagaśnie płomień
miłości Chrystusa.
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Pozdrowienia w języku francuskim
Droga młodzieży języka francuskiego! Licznie odpowiedzieliście
na wezwanie Pana, aby przybyć i spotkać się z Nim w Madrycie.
Gratuluję wam z tego powodu. Witajcie na Światowych Dni Młodzieży.
Przywozicie ze sobą pytania i poszukujecie odpowiedzi. Zawsze dobrze jesz poszukiwać. Szukajcie nade wszystko Prawdy, która nie jest
ideą, ideologią czy sloganem, ale Osobą, Chrystusem, Bogiem. On
sam przyszedł między ludzi! Macie rację, chcąc zakorzenić waszą
wiarę w Nim, pragnąc oprzeć swoje życie na Chrystusie. On was
zawsze kocha i zna was wie lepiej niż ktokolwiek inny. Niech te dni
pełne modlitwy, nauczania i spotkań pomogą wam pełniej Go odkryć, aby jeszcze więcej Go kochać. Niech Chrystus wam towarzyszy
w tym mocnym przeżyciu, gdy wszyscy Go świętujemy i modlimy się
do Niego.
Pozdrowienia w języku angielskim
Serdeczne pozdrowienia kieruję do wielu młodych mówiących
po angielsku, którzy przybyli do Madrytu. Niech te dni modlitwy,
przyjaźni i świętowania zbliżają nas do siebie i do Pana Jezusa.
Zaufajcie słowu Chrystusa, fundamentu waszego życia! Zakorzenieni
w Nim i budowani na Nim, mocni w wierze i otwarci na moc Ducha
Świętego, odnajdziecie swe miejsce w Bożym planie i ubogacicie
Kościół swoimi darami. Módlmy się nawzajem za siebie, abyśmy
byli radosnymi świadkami Chrystusa, dzisiaj i zawsze. Nich Bóg was
wszystkich błogosławi!
Pozdrowienia w języku niemieckim
Drodzy przyjaciele języka niemieckiego! Bardzo serdecznie pozdrawiam was wszystkich. Cieszę się, że tak licznie przybyliście.
Wspólnie pragniemy w tych dniach wyznawać, pogłębiać i przekazywać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa. Doświadczamy tego ciągle
na nowo: On jest tym, który naprawdę nadaje sens naszemu życiu.
Otwórzmy nasze serce na Chrystusa. Niech on nas wszystkich obdarzy
tutaj w Madrycie czasem radości i błogosławieństwa.
Pozdrowienia w języku włoskim
Drodzy młodzi Włosi! Pozdrawiam was z wielką miłością i cieszę
się, że przybyliście tak licznie, ożywieni radością wiary. Przeżywajcie
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ten czas w duchu intensywnej modlitwy i braterstwa, świadcząc
o żywotności Kościoła we Włoszech, parafii, stowarzyszeń, ruchów.
Dzielcie się ze wszystkimi tym bogactwem. Dziękuję.
Pozdrowienia w języku portugalskim
Drodzy młodzi i osoby towarzyszące z różnych krajów, gdzie językiem oficjalnym jest portugalski, witajcie w Madrycie! Wszystkich
was witam z wielką przyjaźnią i zachęcam was, byście udali się do
odwiecznego źródła waszej młodości i poznali absolutnego bohatera
tego Światowych Dni Młodzieży i ufam, waszego życia: Chrystusa
Pana. W tych dniach będzie rozbrzmiewało jego słowo. Pozwólcie,
aby to Słowo przeniknęło i zapuściło korzenie w waszych sercach.
Na nim budujcie swoje życie. Mocni w wierze będziecie ogniwem
wielkiego łańcucha wiernych. Nie można wierzyć, bez pomocy wiary
innych, a poprzez swoją wiarę przyczyniam się także, by pomóc innym
w wierze. Kościół was potrzebuje, a wy potrzebujecie Kościoła.
Pozdrowienia po polsku
Pozdrawiam młodzież z Polski, rodaków błogosławionego Jana
Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży. Cieszę się waszą
obecnością tu w Madrycie! Życzę wam dobrych dni, pełnych modlitwy
i umocnienia więzi z Jezusem. Niech Boży Duch was prowadzi.
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6.
SPOTKANIE Z MŁODYMI ZAKONNICAMI
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Klasztor Św. Wawrzyńca w Eskurialu, 19 sierpnia 2011 r.
Drogie młode siostry zakonne,
Podczas Światowego Dnia Młodzieży, który obchodzimy
w Madrycie, sprawia mi wielką radość możność spotkania się z wami,
które poświęciłyście swą młodość Panu i dziękuję za miłe pozdrowienie, które do mnie skierowałyście. Cenię fakt, że Jego Eminencja
Kardynał Arcybiskup Madrytu przewidział to spotkanie w miejscu
tak wymownym, jakim jest klasztor św. Wawrzyńca w Eskurialu.
Jeśli w jego sławnej bibliotece przechowywane są ważne wydania
Pisma Świętego i reguł monastycznych różnych rodzin zakonnych,
to wasze życie w wierności otrzymanemu powołaniu jest również
cennym sposobem przechowywania Słowa Pana, które rozbrzmiewa
we właściwych wam formach duchowości.
Drogie siostry, każdy charyzmat jest słowem ewangelicznym, które
Duch Święty przypomina swojemu Kościołowi (por. J 14, 26). Nie
na darmo życie konsekrowane „rodzi się ze słuchania słowa Bożego
i przyjmuje Ewangelię jako swoją normę życia. Życie, będące naśladowaniem Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, staje się w ten
sposób «żywą egzegezą słowa Bożego». [...]. Z niego wziął początek
każdy charyzmat, a każda Reguła chce być tego wyrazem, dając początek formom życia chrześcijańskiego, które cechuje ewangeliczny
radykalizm” (adhort. Verbum Domini, nr 83).
Radykalizm ewangeliczny jest trwaniem „w zapuszczeniu korzeni
[...] i umacnianiu się w wierze” (por. Kol 2, 7), co w odniesieniu
do życia konsekrowanego oznacza kroczenie ku korzeniom miłowania Jezusa Chrystusa sercem niepodzielonym, bez stawiania czegokolwiek ponad taką miłość (por. św. Benedykt, Reguła, IV, 21),
oblubieńczą przynależnością, tak jak przeżywali to święci w stylu
Róży z Limy i Rafała Arnaiza – młodych patronów tego Światowego
Dnia Młodzieży. Osobiste spotkanie z Chrystusem, którym karmi
się wasza konsekracja, winno być świadectwem z całą mocą przemieniającą w waszym życiu; i ma dzisiaj szczególne znaczenie, gdy
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„zauważamy proces pewnego rodzaju «zniknięcia Boga», pewnej
amnezji, jeśli nie zupełnego odrzucenia Chrześcijaństwa i wyparcia
się skarbu otrzymanej wiary, z ryzykiem utraty najgłębszej własnej
tożsamości” (Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży 2011, nr
1). W obliczu relatywizmu i przeciętności wyłania się potrzeba owego
radykalizmu, którego świadkiem jest konsekracja jako przynależność
do Boga w najwyższym stopniu umiłowanego.
Ów ewangeliczny radykalizm życia konsekrowanego wyraża się
w synowskiej wspólnocie z Kościołem, będącym ogniskiem domowym dzieci Bożych, zbudowanym przez Chrystusa. We wspólnocie
z pasterzami, którzy w imieniu Pana głoszą depozyt wiary, otrzymany za pośrednictwem apostołów, Urzędu Nauczycielskiego Kościoła
i tradycji chrześcijańskiej. We wspólnocie z waszą rodziną zakonną,
strzegąc z wdzięcznością jej prawdziwego dziedzictwa duchowego
i doceniając również inne charyzmaty. We wspólnocie z innymi członkami Kościoła, jak świeccy, wezwani do świadczenia, wychodząc od
własnego, specyficznego powołania, o tej samej Ewangelii Pana.
I wreszcie radykalizm ewangeliczny wyraża się w posłannictwie,
jakie Bóg zechciał wam powierzyć. Począwszy od życia kontemplacyjnego, które przyjmuje w swych klasztorach Słowo Pana w wymownym
milczeniu i wielbi Jego piękno w samotności zamieszkanej przez
Niego, aż po różne drogi życia apostolskiego, w bruzdach, w których
dojrzewa nasienie ewangeliczne, w wychowywaniu dzieci i młodzieży,
w opiece nad chorymi i starcami, w towarzyszeniu rodzinom, w angażowaniu się na rzecz życia, w świadczeniu o prawdzie, w głoszeniu
pokoju i miłości, w zaangażowaniu misyjnym i w nową ewangelizację
i na tak wielu polach apostolstwa kościelnego.
Drogie siostry, to jest świadectwo świętości, do której wzywa was
Bóg, byście kroczyły w bliskości i bez żadnych warunków za Jezusem
Chrystusem w konsekracji, we wspólnocie i w misji. Kościół potrzebuje
waszej młodzieńczej wierności, zakorzenionej i zbudowanej w Chrystusie.
Dziękuję za wasze wielkoduszne, całkowite i wieczyste „tak” na wezwanie
Umiłowanego. Modlę się, aby Maryja Panna wspierała i towarzyszyła
waszej konsekrowanej młodości, wraz z żywym pragnieniem, aby Ona
wyjaśniała, dodawała odwagi i oświecała wszystkich młodych.
Z tymi uczuciami proszę Boga, aby wynagrodził obficie wielkoduszny wkład życia konsekrowanego do tego Światowego Dnia Młodzieży
i w Jego Imieniu błogosławię wam z całego serca. Dziękuję.
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7.
SPOTKANIE Z MŁODYMI WYKŁADOWCAMI
UNIWERSYTECKIMI
Przemówienie Benedykta XVI
Klasztor Św. Wawrzyńca w Eskurialu, 19 sierpnia 2011 r.
Eminencjo, księże kardynale, arcybiskupie Madrytu,
Czcigodni bracia w biskupstwie,
Drodzy ojcowie augustianie,
Dostojni profesorowie i profesorki,
Szanowni przedstawiciele władz,
Drodzy przyjaciele,
Bardzo pragnąłem tego spotkania z wami, młodymi profesorami uniwersytetów hiszpańskich, którzy włączacie się we wspaniałe
partnerstwo w upowszechnianiu prawdy w warunkach nie zawsze
łatwych. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za uprzejme słowa
powitania, a także za muzykę, która zabrzmiała tak wspaniale w tym
klasztorze niezwykle pięknym artystycznie – wymownym świadectwie
życia modlitwy i studium na przestrzeni wielu wieków. W tym symbolicznym miejscu, wiara i rozum połączyły się w surowym kamieniu by ukształtować jeden z najbardziej renomowanych hiszpańskich
zabytków.
Pozdrawiam również ze szczególną miłością tych, którzy uczestniczyli w tych dniach w Avila w Światowym Kongresie Uniwersytetów
Katolickich, na temat: „Tożsamość i misja uniwersytetu katolickiego”.
Kiedy jestem pośród was przypominają mi się moje pierwsze kroki
jako profesora na Uniwersytecie w Bonn.
Kiedy było jeszcze widać blizny pozostawione przez wojnę oraz wiele niedostatków materialnych, wszystko przezwyciężano entuzjazmem
pasjonującej działalności, kontaktem z kolegami z różnych dyscyplin
oraz pragnieniem udzielenia odpowiedzi na niepokoje studentów
o sprawy ostateczne i fundamentalne. Ta przeżywana przeze mnie
„universitas”, profesorów i uczniów, wspólnie poszukujących prawdy
we wszystkich dziedzinach wiedzy, lub, jak powiedziałby Alfons X
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Mądry, „zgromadzenie mistrzów i uczniów pragnących i stawiających
sobie za cel poznanie wiedzy” (Siete partidas, partida II, tit. XXXI),
wyjaśnia znaczenie a także definicję uniwersytetu.
W motto obecnego Światowego Dnia Młodzieży „Zakorzenieni
i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze” (Kol 2, 7), możecie
znaleźć także światło, aby lepiej zrozumieć wasze istnienie i misję.
W tym sensie, jak napisałem w Orędziu do młodych w ramach przygotowań do tych dni, terminy „zakorzenieni, zbudowani i mocni”
wskazują na trwałe podstawy życia (por. nr 2).
Jednakże, gdzie ludzie młodzi znajdą takie punkty odniesienia
w społeczeństwie rozbitym i niestabilnym? Czasem uważa się, że misją
profesora uniwersytetu jest już tylko kształtowanie kompetentnych
i skutecznych specjalistów, mogących zaspokoić zapotrzebowanie
rynku w danym momencie. Spotykamy także stwierdzenia, że jedyną rzeczą, którą należy uprzywilejowywać w obecnej koniunkturze,
jest zdolność czysto techniczna. Oczywiście, dzisiaj rozszerza się ta
utylitarna wizja edukacji, także uniwersyteckiej upowszechniona
zwłaszcza przez środowiska pozauniwersyteckie. Jednak wy, którzy
podobnie jak ja, studiowaliście na uniwersytecie, a obecnie jesteście
z nim związani jako wykładowcy, niewątpliwie odczuwacie pragnienie czegoś wyższego, odpowiadającego wszystkim wymiarom, które
tworzą człowieka. Wiemy, że kiedy jako główne kryterium wynosi
się jedynie użyteczność i bezpośredni pragmatyzm, może dojść do
dramatycznych strat: od nadużywania nauki pozbawionej ograniczeń,
poza samą sobą, aż do politycznego totalitaryzmu, który łatwo się
ożywia, kiedy usuwa się jakiekolwiek odniesienie wyższe od prostego
rachunku siły. Wręcz przeciwnie, prawdziwa idea uniwersytetu to
właśnie ta, która chroni nas od takiej redukcjonistycznej i wypaczonej
wizji człowieka.
W istocie uniwersytet był i jest nadal powołany, by zawsze był
domem, w którym poszukuje się prawdy właściwej osobie ludzkiej.
Z tego względu nie przez przypadek to Kościół krzewił instytucję
uniwersytetu, właśnie dlatego, że wiara chrześcijańska mówi nam
o Chrystusie jako Logosie, przez którego wszystko się stało (por.
J 1, 3), oraz o bycie ludzkim stworzonym na obraz i podobieństwo
Boga. Ta radosna nowina odkrywa racjonalność w całym stworzeniu
i postrzega człowieka jako istotę, która uczestniczy i może rozpoznać
taką racjonalność. Uniwersytet uosabia więc ideał, który nie powinien
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się zdegenerować ani z powodu ideologii zamkniętych na racjonalny
dialog, ani też służalczości wobec logiki utylitarystycznej prostego
rynku, postrzegającej człowieka jako zwyczajnego konsumenta.
To właśnie jest waszą ważną i życiową misją. To wy macie zaszczyt
i odpowiedzialność przekazywania tego ideału uniwersytetu: jest to
ideał, jaki otrzymaliście od waszych poprzedników, z których wielu
było pokornymi uczniami Ewangelii i którzy jako tacy stali się gigantami ducha. Musimy czuć się ich kontynuatorami w czasach bardzo
różniących się od ich epoki, ale w których podstawowe pytania bytu
ludzkiego nadal przykuwają naszą uwagę i pobudzają nas, by kroczyć
naprzód. Wraz z nimi czujemy się zjednoczeni z owym łańcuchem
mężczyzn i kobiet, którzy działali na rzecz proponowania i docenienia wiary w obliczu ludzkiej inteligencji. Czyni się to nie tylko przez
nauczanie, ale znacznie bardziej przez życie, ucieleśnianie, tak jak
sam Logos przyjął ciało, by zamieszkać wśród nas. W tym sensie,
młodzi ludzie potrzebują autentycznych mistrzów; osób otwartych
na całą prawdę w różnych dziedzinach wiedzy, potrafiących słuchać
i żyjących w swym wnętrzu takim dialogiem interdyscyplinarnym;
nade wszystko osoby przekonane o ludzkiej zdolności postępu na
drodze do prawdy. Młodość jest czasem uprzywilejowanym dla poszukiwania i spotkania z prawdą. Jak powiedział przedchrześcijański
mędrzec: „Szukaj prawdy, dopóki jesteś młody, bo jeśli tego nie
uczynisz, wymknie się tobie z rąk” (Platon, Parmenides, 135d). Ta
wysoka aspiracja to najcenniejsze, co możecie przekazać osobiście
i życiowo waszym studentom, a nie tylko niektóre techniki instrumentalne i anonimowe, czy pewne chłodne dane, używane jedynie
w sposób funkcjonalny.
Dlatego gorąco was zachęcam, abyście nigdy nie utracili tej wrażliwości i tęsknoty za prawdą; byście nie zapominali, że nauczanie nie
jest sterylnym przekazem treści, lecz formacją młodych ludzi, których
musicie zrozumieć i poszukiwać, w których powinniście wzbudzić owo
pragnienie prawd, które są w ich głębi i ten niepokój, aby przezwyciężyć siebie. Bądźcie dla niech bodźcem i siłą.
Z tego powodu należy pamiętać, że po pierwsze, droga do pełnej
prawdy także angażuje całego człowieka: jest to droga inteligencji
i miłości, rozumu i wiary. Nie możemy osiągnąć postępu w poznaniu
czegokolwiek, jeśli nie porusza nas miłość i nie możemy też czegoś
pokochać, jeśli nie dostrzegamy racjonalności, biorąc pod uwagę, że
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„Inteligencja nie jest uprzednia w stosunku do miłości: istnieje miłość
ubogacona inteligencją oraz inteligencja pełna miłości” (Caritas in
veritate, nr 30). Jeśli prawda i dobro łączą się ze sobą, to tak samo
jest w przypadku poznania i miłości. Z tej jedności pochodzi spójność życia i myśli, postępowanie wymagane od każdego dobrego
wychowawcy.
Po drugie, trzeba zauważyć, że sama prawda zawsze przewyższa
nasze cele. Możemy jej poszukiwać i przybliżać się do niej, jednakże
nie możemy jej posiadać w pełni, albo raczej to ona nas posiada
i nas motywuje. W pracy intelektualnej i dydaktycznej jest jednak
niezbędna cnota pokory. Chroni nas ona od próżności, zamykającej
dostęp do prawdy. Nie powinniśmy przyciągnąć studentów do siebie, ale kierować ich ku tej prawdzie, której wszyscy poszukujemy.
W tym zadaniu pomoże wam Pan, który chce od was, abyście byli
prości i skuteczni jak sól, jak lampa, która rzuca światło bez czynienia
rozgłosu (por. Mt 5, 13).
Wszystko to nas zachęca, byśmy kierowali swój wzrok ku
Chrystusowi, w którego obliczu jaśnieje prawda, która nas oświeca, ale która jest także drogą, prowadzącą nas do trwałej pełni,
ponieważ u naszego boku jest Pielgrzym, który wspiera nas swoją
miłością. Zakorzenieni w Nim będziecie dobrymi przewodnikami
dla naszej młodzieży. Z tą nadzieją, powierzam was opiece Maryi,
Stolicy Mądrości, aby uczyniła was współpracownikami swego Syna
przez życie pełne sensu dla was samych i płodne owocami, zarówno
wiedzy jak i wiary dla waszych studentów.
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8.
NABOŻEŃSTWO DROGI KRZYŻOWEJ
Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI
na zakończenie nabożeństwa
Madryt, Plac de la Cibeles, 19 sierpnia 2011 r.
Z pobożnością i zapałem sprawowaliśmy tę Drogę Krzyżową, towarzysząc Chrystusowi w Jego męce i śmierci. Rozważania sióstr od
Krzyża, posługujących najuboższym i potrzebującym, pomogły nam
wejść w tajemnicę chwalebnego Krzyża Chrystusowego, zawierającego prawdziwą mądrość Bożą, tę, która sądzi świat i tych, którzy
uważają, że są mądrzy (por. 1 Kor 1,17-19). Pomogło nam w tej
wędrówce ku Kalwarii także rozważanie tych niezwykłych obrazów
dziedzictwa religijnego diecezji hiszpańskich. Są to obrazy, na których zgodnie współistnieją ze sobą wiara i sztuka, aby dotrzeć do
serca człowieka i wezwać go do nawrócenia. Gdy spojrzenie wiary
jest przejrzyste i prawdziwe, piękno oddaje się w jej służbę oraz jest
w stanie przedstawić tajemnice naszego zbawienia aż po dogłębne
poruszenie i przemianę naszego serca, jak to się przydarzyło św.
Teresie od Jezusa, gdy rozważała obraz Jezusa całego okrytego ranami (por. Księga życia, 9,1).
Gdy kroczyliśmy naprzód z Jezusem, aż do osiągnięcia szczytu
Jego spełnienia się na Kalwarii, przychodziły nam na myśl słowa św.
Pawła: „[Chrystus] umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie”
(Gal 2, 20). W obliczu miłości tak bezinteresownej, pełni zdumienia i wdzięczności, pytamy się obecnie: co my uczynimy dla Niego?
Jakiej odpowiedzi Mu udzielimy? Św. Jan mówi o tym jasno: „Po
tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także
winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3, 16). Męka Chrystusa skłania
nas do wzięcia na swe barki cierpienia świata, mając przy tym pewność, że Bóg nie jest kimś odległym czy dalekim od człowieka i jego
zachowań. Przeciwnie, staje się On jednym z nas, „aby móc współcierpieć z człowiekiem, w sposób rzeczywisty, w ciele i krwi [...]. Stąd
w każde cierpienie ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi;
stąd w każdym cierpieniu jest odtąd obecne consolatio, pocieszenie
przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi gwiazda nadziei”
(Spe salvi, nr 39).
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Drodzy młodzi, niech miłość Boga do nas powiększy waszą radość
i niech pobudzi was do pozostawania blisko tych, którym się mniej
powiodło. Wy, którzy jesteście bardzo wrażliwi na ideę dzielenia życia
z innymi, nie przechodźcie obojętnie wobec ludzkiego cierpienia,
gdzie Bóg oczekuje od was, abyście ofiarowali to, co najlepsze w was
samych: waszą zdolność do kochania i współczucia. Różne formy cierpienia, jakie podczas Drogi Krzyżowej przesuwały się przed naszym
oczami, są wezwaniami Pana do budowania naszego życia, krocząc
Jego śladami, i do czynienia nas znakami Jego pocieszenia i zbawienia. „Cierpieć z innymi, dla innych; cierpieć z powodu pragnienia
prawdy i sprawiedliwości; cierpieć z powodu stawania się osobą, która
naprawdę kocha – oto elementy fundamentalne człowieczeństwa,
których porzucenie zniszczyłoby samego człowieka” (tamże).
Obyśmy umieli przyjąć te lekcje i wcielić je w praktykę. Dlatego
skierujmy spojrzenie na Chrystusa, rozpiętego na twardym drewnie
i prośmy Go, aby nauczył nas tej tajemniczej mądrości krzyża, dzięki
której człowiek żyje. Krzyż nie był kresem jakiegoś niepowodzenia,
ale raczej sposobem wyrażenia pełnego miłości oddania, które posuwa się aż do najwyższej ofiary z własnego życia. Ojciec zechciał
umiłować ludzi w objęciach swego Syna ukrzyżowanego z miłości.
Krzyż w swej formie i w swym znaczeniu ukazuje tę miłość Ojca
i Chrystusa do ludzi. Rozpoznajemy w nim ikonę najwyższej miłości,
od której uczymy się kochać to, co Bóg kocha i tak, jak On to czyni:
oto Dobra Nowina, która przywraca nadzieję światu.
Zwróćmy teraz swe oczy na Maryję Pannę, która na Kalwarii
została nam powierzona jako Matka, i błagajmy Ją, aby wspierała
nas swą, pełną miłości, opieką na drodze życia, szczególnie wtedy,
gdy przemierzamy noc bólu, abyśmy – tak jak Ona – umacniali się
u stóp krzyża.
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9.
MSZA ŚWIĘTA Z SEMINARZYSTAMI
Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI
Katedra S. María la Real de la Almudena, 20 sierpnia 2011 r.
Eminencjo, kardynale arcybiskupie Madrytu,
Czcigodni Bracia w biskupstwie,
Drodzy kapłani i zakonnicy, rektorzy i wykładowcy,
Drodzy seminarzyści,
Przyjaciele,
Bardzo się cieszę, że jest mi dane celebrować Mszę św. z wami
wszystkimi, którzy pragniecie być kapłanami Chrystusa, aby służyć
Kościołowi i ludziom. Jestem wam wdzięczny za uprzejme słowa powitania, którymi mnie przyjęliście. Ten kościół katedralny Santa Maria
la Real de la Almudena jest dziś jakby ogromnym Wieczernikiem,
gdzie Pan Jezus celebruje swą Paschę z tymi, którzy pragną pewnego
dnia przewodniczyć w Jego imieniu tajemnicom zbawienia. Widząc
was zdaję sobie jeszcze raz sprawę, że Chrystus nieustannie powołuje
młodych uczniów, aby ich uczynić swoimi apostołami, aby trwała misja
Kościoła i dar Ewangelii dla świata. Jako klerycy jesteście na drodze
do świętego celu: być tymi, którzy przedłużają misję, jaką Chrystus
otrzymał od Ojca. Powołani przez Niego, poszliście za Jego głosem
i pociągnięci Jego spojrzeniem miłości, dążycie drogą świętej posługi.
Kierujecie wasz wzrok ku Niemu, który poprzez swoje wcielenie, jest
najwyższym objawicielem Boga światu a poprzez swoje zmartwychwstanie jest tym, który wiernie wypełnia swoją obietnicę. Dziękujcie
Mu za ten akt szczególnej miłości wobec każdego z was.
Usłyszane przez nas pierwsze czytanie wskazuje nam na Chrystusa
jako nowego i ostatecznego kapłana, który ze swego istnienia uczynił
całkowitą ofiarę. Antyfonę Psalmu można w pełni zastosować do
Niego, kiedy wkraczając w świat, zwracając się do swego Ojca, powiedział: „Oto przychodzę; Jest moją radością, czynić Twoją wolę”
(por. Ps 40 (39) 8-9). Starał się, aby podobać się Mu we wszystkim:
w słowie i czynie, przemierzając drogi lub przyjmując grzeszników.
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Jego życie było służbą, a jego oddanie się nieustannym wstawiennictwem, stając w imieniu wszystkich przed Ojcem jako Pierworodny
pośród wielu braci. Autor Listu do Hebrajczyków mówi, że taką
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy zostali powołani do udziału
w Jego synostwie (por. 10,14).
Eucharystia, o której ustanowieniu mówi nam dopiero co proklamowana Ewangelia (por. Łk 22,14-20), jest realnym wyrazem takiego
bezwarunkowego daru Jezusa dla wszystkich, nawet tych, którzy go
zdradzali. Jest to ofiara Jego Ciała i Jego Krwi dla życia ludzi i na
odpuszczenie grzechów. Krew, znak życia została nam dana przez
Boga jako przymierze, abyśmy mogli wnieść moc Jego życia tam, gdzie
panuje śmierć z powodu naszego grzechu, i w ten sposób go zniszczyć.
Łamane Ciało i przelana Krew Chrystusa, to znaczy Jego ofiarowana
wolność, poprzez znaki eucharystyczne przemieniły się w nowe źródło
odkupionej ludzkiej wolności. W Nim mamy obietnicę definitywnego
odkupienia i niezawodną nadzieję dóbr przyszłych. Przez Chrystusa,
wiemy, że nie jesteśmy wędrowcami ku otchłani, ku ciszy nicości lub
śmierci, ale jesteśmy pielgrzymami do ziemi obiecanej, ku Niemu,
który jest naszym celem, a także naszym początkiem.
Drodzy przyjaciele, przygotowujcie się, by być apostołami
z Chrystusem i tak jak Chrystus, by być towarzyszami drogi i sługami ludzi.
Jak przeżywać te lata przygotowań? Powinny to być przede wszystkim lata ciszy wewnętrznej, nieustannej modlitwy, pilnego studium
i roztropnego włączania się w działania i struktury duszpasterskie
Kościoła. Jest on wspólnotą i instytucją, rodziną i misją, stworzony
przez Chrystusa za pośrednictwem Ducha Świętego, a jednocześnie
dziełem nas, którzy go tworzymy, z naszą świętością i naszymi grzechami. Tak chciał Bóg, który nie gardzi biednymi i grzesznikami,
aby ich czynić swoimi przyjaciółmi i narzędziami zbawienia rodzaju ludzkiego. Świętość Kościoła jest przede wszystkim obiektywną
świętością osoby samego Chrystusa, Jego Ewangelii i sakramentów,
świętość tej mocy z wysoka, która go ożywia i popycha. Musimy
być świętymi, aby nie tworzyć sprzeczności między znakiem, jakim
jesteśmy, a rzeczywistością, którą pragniemy oznaczać.
Dobrze przemyślcie tę tajemnicę Kościoła, przeżywając lata waszej
formacji z głęboką radością, w postawie gotowości, z rzeźwym osądem
i w radykalnej wierności Ewangelii, jak również z pełnym miłości
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odniesieniem do czasu i osób, wśród których żyjecie. Nikt nie wybiera
kontekstu, ani tych, do których skierowana będzie jego misja. Każda
epoka ma swoje problemy, ale Bóg w każdym czasie daje stosowną
łaskę, aby je przyjąć i przezwyciężyć z miłością i realizmem. Dlatego
kapłan w każdych okolicznościach, w których się znajdzie, niezależnie od tego, jak byłyby trudne, powinien przynosić owoce dobrych
dzieł w każdym wymiarze, zachowując w swoim sercu nieustannie
żywe słowa z dnia swych święceń – te, w których zachęcano go, by
upodabniał swoje życie do tajemnicy krzyża Pańskiego.
Drodzy seminarzyści, upodobnić się do Chrystusa oznacza coraz pełniejsze utożsamianie się z Tym, który dla nas stał się sługą,
kapłanem i ofiarą. Upodobnienie się do Niego jest w rzeczywistości zadaniem, dla którego każdy kapłan musi poświęcić całe życie.
Wiemy już, że zadanie to nas przekracza i nie możemy wypełnić go
do końca, jednak, jak mówi święty Paweł, pędzimy ku mecie, mając
nadzieję, że ją osiągniemy (por. Flp od 3,12 -14).
Jednakże Chrystus, Najwyższy Kapłan, jest także Dobrym
Pasterzem, który strzeże swoich owiec, aż do oddania za nie swego życia (por. J 10, 11). Aby również w tym naśladować naszego
Pana, wasze serce musi dojrzewać w seminarium, pozostają całkowicie do dyspozycji Mistrza. Taka dyspozycyjność, która jest darem
Ducha Świętego, jest tym co inspiruje decyzję, by żyć w celibacie dla
Królestwa niebieskiego, w oderwaniu od dóbr ziemskich, w surowości
życia i szczerym posłuszeństwie bez obłudy.
Proście Go więc, aby pozwolił wam naśladować Go w Jego miłości
aż do końca wobec wszystkich, nie wyłączając dalekich i grzeszników,
aby z waszą pomocą, nawrócili się i powrócili na właściwą drogę.
Proście Go, aby nauczył was być bardzo blisko chorych i ubogich,
z prostotą i wielkodusznością. Stawiajcie czoło temu wyzwaniu bez
kompleksów czy przeciętności, lecz jako znaczący sposób realizowania życia ludzkiego w bezinteresowności i służbie, jako świadkowie
Boga, który stał się człowiekiem, orędownicy niezwykle wzniosłej
godności osoby ludzkiej, a w konsekwencji jej bezwarunkowi obrońcy.
Wspierani Jego miłością, nie dajcie się zastraszyć przez środowisko,
w którym usiłuje się wykluczyć Boga i w którym władza, posiadanie
lub przyjemność często są głównymi kryteriami, jakimi rządzi się egzystencja. Może się zdarzyć, że będą wami gardzić, jak chce się czynić
z tymi, którzy przypominają o najwyższych celach lub demaskują
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bożki, przed którym wielu dziś się kłania. Stanie się wówczas, że
życie głęboko zakorzenione w Chrystusie okaże się prawdziwą nowością, silnie przyciągając tych, którzy naprawdę szukają Boga, prawdy
i sprawiedliwości.
Zachęcani przez waszych moderatorów, otwórzcie waszą duszę
na światło Pana, by zobaczyć, czy ta droga, wymagająca odwagi i autentyczności, jest waszą, dochodząc do kapłaństwa jedynie wtedy,
gdy będziecie głęboko przekonani, że Bóg was wzywa, abyście byli
jego szafarzami, i nieugięcie zdecydowani, aby je wypełniać będąc
posłusznymi poleceniom Kościoła.
Z tym zaufaniem uczcie się od Tego, który określił siebie jako
cichy i pokornego serca, porzucania dla Niego wszelkich ludzkich
pragnień, abyście nie szukali siebie, ale poprzez waszą postawę byli
zbudowaniem dla waszych braci, jak to uczynił święty patron hiszpańskiego duchowieństwa diecezjalnego, św. Jan z Avila. Ożywieni
jego przykładem kierujcie się zwłaszcza ku Maryi Dziewicy, Matce
Kapłanów. Ona będzie umiała kształtować waszą duszę według wzoru
Chrystusa, swego Bożego Syna i zawsze będzie was uczyć jak strzec
dóbr, które On nabył na Kalwarii dla zbawienia świata. Amen.
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10.
ZAPOWIEDŹ PRZYSZŁEGO OGŁOSZENIA
ŚW. JANA Z AVILA
DOKTOREM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO
Drodzy bracia,
Z wielką radością pragnę teraz, w tym kościele katedralnym Santa
María de la Almudena, ogłosić Ludowi Bożemu, że odpowiadając na
prośby Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Hiszpanii, kard.
Antonio Marii Rouco Vareli, arcybiskupa Madrytu, innych hiszpańskich Braci w episkopacie, jak też wielkiej liczby arcybiskupów
i biskupów z różnych stron świata oraz wielu wiernych, w niedługim czasie ogłoszę św. Jana z Avila, kapłana, Doktorem Kościoła
Powszechnego.
Podając do publicznej wiadomości tę informację tutaj, pragnę,
aby słowo i przykład tego czcigodnego Pasterza były światłem dla
kapłanów i tych, którzy z radością i nadzieją przygotowują się, by
pewnego dnia otrzymać sakrament Święceń.
Zachęcam wszystkich, aby skierowali ku niemu swe wejrzenie, i zawierzam jego wstawiennictwu biskupów Hiszpanii i całego świata, jak
też kapłanów i seminarzystów, aby trwając w tej wierze, której on był
mistrzem, kształtowali swoje serca w duchu Jezusa Chrystusa, Dobrego
Pasterza, któremu chwała i cześć na wieki wieków. Amen.
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11.
SPOTKANIE Z KOMITETEM ORGANIZACYJNYM
XXVI ŚDM 2011
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Nuncjatura Apostolska w Madrycie, 20 sierpnia 2011r.
Drodzy przyjaciele,
Z radością przyjmuję was w tej nuncjaturze apostolskiej, aby podziękować wam mocno za to wszystko, co uczyniliście dla organizacji
tego Światowego Dnia Młodzieży.
Bardzo dobrze wiem, że od chwili podania do publicznej wiadomości, iż archidiecezja madrycka została wybrana na miejsce tej
inicjatywy, JE kard. Antonio María Rouco Varela rozpoczął prace
Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, w którego ramach współpracowały – w głębokim poczuciu ducha kościelnego i z niezwykłym uczuciem do Wikariusza Chrystusowego – osoby odpowiedzialne za różne
środowiska, włączone w tak wielkie wydarzenie, koordynowane przez
bp. Cesara Augusto Franco Martineza. Tylko umiłowanie Kościoła
i troska o ewangelizację młodych wyjaśniają tak wielkoduszne zaangażowanie czasu i energii, które przyniesie obfite owoce apostolskie.
W ciągu wielu miesięcy oddaliście to, co najlepsze z samych siebie,
w służbie misji Kościoła. Bóg wam to wynagrodzi stokrotnie.
I nie tylko wam, ale także waszym rodzinom i instytucjom, które
z samozaparciem wspierały wasze oddanie i sumienność. Istotnie,
jak mówi Jezus, nawet jedna szklanka wody, podana w Jego Imię,
nie pozostanie bez odpłaty; a ileż bardziej codzienne i ciągłe zaangażowanie w organizację wydarzenia kościelnego o takim znaczeniu,
jak to, które przeżywamy! Dziękuję każdemu z was.
Podobnie pragnę okazać swą wdzięczność członkom Komisji
Mieszanej, powołanej przez arcybiskupstwo madryckie i władze
państwowe, przez zarząd Madrytu i jego władze samorządowe, która od początku przygotowań tego Światowego Dnia Młodzieży została utworzona z myślą o tysiącach młodych pielgrzymów, którzy
przybyli do Madrytu – miasta otwartego, pięknego i solidarnego.
Z całą pewnością bez tej sprawnej współpracy nie byłaby możliwa
realizacja wydarzenia tak złożonego i znaczącego. Gdy o to chodzi,
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wiem dobrze, że do dyspozycji Komitetu Organizacyjnego oddały się
różne organizacje, nie szczędząc wysiłków i w klimacie serdecznej
współpracy, który przynosi zaszczyt temu szlachetnemu narodowi
i uznanemu duchowi gościnności Hiszpanów.
Skuteczność tej komisji pokazuje, że nie tylko jest możliwa współpraca między Kościołem a instytucjami obywatelskimi, ale że gdy są
one ukierunkowane na służenie inicjatywie o tak rozległym rozmachu,
jak ta, w którą jesteśmy zaangażowani, urzeczywistnia się zasada, iż
dobro integruje wszystkich w jedności. Dlatego chcę wyrazić przedstawicielom poszczególnych władz, które pracowały bez wytchnienia,
aby ten Dzień Światowy doszedł do skutku, swe najszczersze i najserdeczniejsze podziękowanie w imieniu Kościoła i młodych, którzy
korzystają w tych dniach z waszego przyjęcia i troski.
Dla was wszystkich, waszych rodzin i instytucji przywołuję u Pana
obfitości Jego darów. Dziękuję.
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12.
SPOTKANIE Z OSOBAMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Fundacja San Jose, 20 sierpnia 2011 r.
Eminencjo, Kardynale Arcybiskupie Madrytu,
Czcigodni bracia w biskupstwie,
Drodzy kapłani i zakonnicy z Zakonu Szpitalnego
św. Jana Bożego,
Szanowni przedstawiciele władz,
Droga młodzieży, obecne tutaj rodziny i wolontariusze,
Z serca dziękuję za ciepłe powitanie i okazaną mi gościnność.
Tego wieczoru, przed czuwaniem modlitewnym z młodymi całego
świata, którzy przybyli do Madrytu, by wziąć udział w Światowych
Dniach Młodzieży, mamy okazję spędzić trochę czasu razem, aby
w ten sposób okazać wam bliskość i uznanie papieża dla każdego
z was, dla waszych rodzin i dla wszystkich osób, które wam towarzyszą
wam i pomagają w tej Fundacji Instytutu św. Józefa.
Jak zauważyliśmy już wcześniej młodość to wiek, w którym życie
objawia się osobie w całym swym bogactwie i w pełni swego potencjału, pobudzając do poszukiwania wyższych celów, które nadają
sens życiu. Z tego powodu, kiedy na horyzoncie młodego życia pojawia się ból, jesteśmy skonsternowani i być może stawiamy sobie
pytanie: czy życie może być nadal wspaniałe, jeśli wdziera się w nie
cierpienie? Na ten temat w mojej encyklice o nadziei chrześcijańskiej,
stwierdziłem: „Zasadniczo miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego […] Społeczeństwo, które
nie jest w stanie zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą
współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również duchowo, jest
społeczeństwem okrutnym i nieludzkim” (Spe salvi, nr 38). Te słowa odzwierciedlają długą tradycję ludzkości, która wypływa z ofiary,
jaką Chrystus składa z siebie samego na krzyżu dla nas i dla naszego
zbawienia. Jezus oraz idąca Jego śladami Jego Matka Bolesna oraz
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święci są świadkami, którzy uczą nas życia dramatem cierpienia dla
naszego dobra i zbawienia świata.
Świadkowie ci mówią nam przede wszystkim o godności każdego
ludzkiego życia, stworzonego na obraz Boga. Żadne cierpienie nie jest
w stanie anulować tego boskiego znamienia wyrytego w głębi człowieka. Nie tylko to: od chwili, kiedy Syn Boży zechciał dobrowolnie
przyjąć ból i śmierć, obraz Boży daje się nam także w obliczu tego,
kto cierpi. To szczególne upodobanie Pana względem cierpiących
prowadzi nas do postrzegania bliźniego czystymi oczyma, aby dać mu
oprócz potrzebnych rzeczy zewnętrznych, spojrzenie pełne miłości,
którego potrzebuje. Jednakże można tego dokonać jedynie w wyniku
osobistego spotkania z Chrystusem. Bądźcie tego bardzo świadomi
wy – zakonnicy, krewni, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze,
którzy codziennie żyjecie i pracujecie z tymi młodymi. Wasze życie
i poświęcenie głoszą wielkość, do której powołany jest człowiek: okazanie współczucia i towarzyszenie ze względu na miłość cierpiącym,
tak jak to uczynił Bóg. W waszym zaszczytnym zawodzie rozbrzmiewają także słowa Ewangelii: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych
braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40).
Z drugiej strony jesteście świadkami ogromnego dobra, jakim jest
życie tych młodych ludzi dla osób, które są blisko nich i dla całej ludzkości. W sposób tajemniczy, ale bardzo realny, obecność tego życia
wzbudza w naszych często zatwardziałych sercach delikatność, która
otwiera nas na zbawienie. Oczywiście, życie tych młodych ludzi zmienia
ludzkie serce, i dlatego dziękujemy Bogu, że mogliśmy ich poznać.
Drodzy przyjaciele, nasze społeczeństwo, w którym zbyt często
poddaje się w wątpliwość nieocenioną godność życia, każdego życia,
potrzebuje was: przyczyniacie się w sposób decydujący do budowania cywilizacji miłości. Nawet więcej, jesteście protagonistami tej
cywilizacji. A jako dzieci Kościoła ofiarowujecie swoje życie Panu,
z jego smutkami i radościami, współpracując z Nim i wnosząc w ten
sposób „część skarbca współczucia, którego potrzebuje rodzaj ludzki”
(Spe salvi, nr 40).
Z wielką miłością i przez wstawiennictwo św. Józefa, św. Jana
Bożego i św. Benedykta Manni zawierzam was z całego serca Bogu,
naszemu Panu: niech On będzie waszą mocą i nagrodą. Niech znakiem
Jego miłości będzie Błogosławieństwo Apostolskie, którego udzielam
wam, wszystkim waszym rodzinom i przyjaciołom. Bardzo dziękuję.
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13.
Czuwanie modlitewne
podczas wigilii XXVI ŚDM
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Baza lotnicza Cuatro Vientos, 20 sierpnia 2011 r.
Drodzy młodzi,
Pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych młodych, którzy zadali
mi swe pytania, i dziękuję im za szczerość, z jaką naświetlili swe
niepokoje, wyrażające w pewnym stopniu gorące pragnienie was
wszystkich, aby osiągnąć coś wielkiego w życiu, coś, co da wam pełnię i szczęście.
Ale jak młody człowiek może być wierny wierze chrześcijańskiej
i nadal dążyć do wielkich ideałów w dzisiejszym społeczeństwie?
W Ewangelii, której wysłuchaliśmy, Jezus udziela nam odpowiedzi
na to ważne pytanie: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej” (J 15, 9).
Tak, drodzy przyjaciele, Bóg nas kocha. Jest to wielka prawda
naszego życia i to ona nadaje sens całej reszcie. Nie jesteśmy owocem
przypadku czy nieracjonalności, ale u początków naszego istnienia znajduje się plan miłości Boga. Pozostawanie w Jego miłości oznacza więc
życie zakorzenione w wierze: wiara bowiem nie jest prostą akceptacją
pewnych oderwanych prawd, ale raczej głęboką więzią z Chrystusem,
która prowadzi nas do otwarcia naszych serc na tę tajemnicę miłości
i do życia jako osoby, które czują się kochane przez Boga.
Jeśli pozostaniecie w miłości Chrystusowej, zakorzenieni w wierze,
napotkacie – nawet wśród sprzeczności i cierpień – źródło wesela
i radości. Wiara nie przeciwstawia się waszym najwyższym ideałom,
ale przeciwnie, uwzniośla je i doskonali. Drodzy młodzi, nie dostosowujcie się do czegoś, co jest mniejsze od Prawdy i Miłości, nie
dostosowujcie się do kogoś, kto jest mniejszy od Chrystusa.
Właśnie dzisiaj, gdy panująca obecnie kultura relatywistyczna odrzuca poszukiwanie prawdy i gardzi poszukiwaniem prawdy, która
jest najwyższym dążeniem ducha ludzkiego, musimy zaproponować
z odwagą i pokorą powszechną wartość Chrystusa jako zbawiciela
wszystkich ludzi i źródło nadziei dla naszego życia. On, który wziął na
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siebie nasze udręki, zna dobrze tajemnicę bólu ludzkiego i ukazuje
swoją obecność pełną miłości w tych wszystkich, którzy cierpią. Oni
zaś ze swej strony, zjednoczeni z męką Chrystusa, uczestniczą znacznie bliżej w Jego dziele odkupienia. Ponadto nasza bezinteresowna
uwaga poświęcona chorym i potrzebującym będzie zawsze pokornym
i milczącym świadectwem o pełnym współczucia obliczu Boga.
Drodzy przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje!
Nie lękajcie się świata ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal
rozbrzmiewało Jego Imię na całej ziemi.
W czasie tego czuwania modlitewnego zapraszam was, abyście prosili
Boga, aby pomógł wam odkryć na nowo wasze powołanie w społeczeństwie i w Kościele oraz abyście trwali w nim z radością i w wierności.
Warto przyjąć w głębi swego wnętrza wezwanie Chrystusa oraz kroczyć
odważnie i wielkodusznie drogą, którą nam proponuje!
Wielu Pan powołał do małżeństwa, w którym mężczyzna i kobieta,
tworząc jedno ciało (por. Rdz 2, 24), spełniają się w głębokim życiu
wspólnoty. Jest to widnokrąg świetlany i wymagający zarazem. Plan
prawdziwej miłości, która codziennie się odnawia i pogłębia, dzieląc
radości i trudności i która odznacza się darem pełni osoby. Dlatego
uznanie piękna i dobra małżeństwa oznacza bycie świadomymi, że
tylko kontekst wierności i nierozerwalności, jak również otwarcia się
na boski dar życia, jest odpowiedni dla wielkości i godności miłości
małżeńskiej.
Ale Chrystus powołuje innych, aby szli za Nim bliżej w kapłaństwie
i w życiu konsekrowanym. Jakże pięknie jest wiedzieć, że Jezus cię
szuka, kieruje swój wzrok na ciebie i swym niepowtarzalnym głosem
mówi także tobie: „Pójdź za mną!” (por. Mt 2,14).
Drodzy młodzi, aby odkryć i pójść wiernie za tą formą życia,
do której Pan wzywa każdego z nas, niezbędne jest pozostawanie
w Jego miłości jako przyjaciele. A jak się podtrzymuje przyjaźń, jeśli
nie przez częsty kontakt, rozmowę, trwanie w jedności i dzielenie
nadziei lub niepokojów? Święta Teresa od Jezusa mawiała, że modlitwa jest to „przyjacielskie z Bogiem obcowanie i wylewna, po wiele
razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje”
(por. Księga życia, nr 8).
Zapraszam was zatem, abyście trwali teraz na adoracji Chrystusa,
rzeczywiście obecnego w Eucharystii. Do rozmawiania z Nim, do
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przedkładania Mu waszych pytań i do słuchania Go. Drodzy przyjaciele, modlę się za was z całej duszy. Błagam was o modlitwę także
za mnie. Prośmy Pana w tę noc, pociągani pięknem Jego miłości,
abyśmy żyli zawsze wiernie jak Jego przyjaciele. Amen!
[Pozdrowienia w różnych językach]
Po francusku:
Drodzy młodzi francuskojęzyczni, bądźcie dumni z przyjęcia daru
wiary, gdyż to ona rozświetla wasze życie w każdej chwili. Opierajcie
się na wierze waszych bliskich, na wierze Kościoła! Dzięki wierze
jesteśmy umocowani w Chrystusie. Odnajdźcie się na nowo wraz
z innymi, aby ją pogłębić, uczęszczajcie na Eucharystię, która jest
właściwą tajemnicą wiary. Tylko sam Chrystus może odpowiedzieć
na dążenia, jakie nosicie w sobie. Dajcie się pochwycić Bogu, aby
wasza obecność w Kościele dała mu nowy zapał!
Po angielsku:
Drodzy młodzi ludzie, w tych chwilach milczenia przed
Najświętszym Sakramentem wznieśmy nasze umysły i serca ku
Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia i przyszłości. Oby mógł
On zesłać swego Ducha na nas i na cały Kościół, abyśmy mogli być
lampą wolności, pojednania i pokoju dla całego świata.
Po niemiecku:
Drodzy młodzi chrześcijanie języka niemieckiego! Głęboko w naszych sercach widzimy wielkość i piękno życia. Nie pozwólcie, aby
wasze życzenia i pragnienia trafiały w próżnię, lecz umacniajcie je
w Jezusie Chrystusie. On sam jest podstawą, która wspiera i niezawodnym punktem odniesienia dla spełnionego życia.
Po włosku:
Zwracam się teraz do młodych języka włoskiego. Drodzy przyjaciele, niech to Czuwanie pozostanie jako niezapomniane doświadczenie
waszego życia. Strzeżcie płomienia, który Bóg zapalił w waszych sercach w tę noc: działajcie tak, aby nie zgasł, podsycając go każdego dnia,
dzieląc go ze swymi rówieśnikami, żyjącymi w ciemności i szukającymi
światła na swej drodze. Dziękuję! Do zobaczenia jutro rano!
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Po portugalsku:
Moi drodzy przyjaciele, zapraszam każdego i każdą z was do
nawiązania osobistego dialogu z Chrystusem, przedstawiając Mu
własne wątpliwości, a zwłaszcza słuchając Go. Pan jest tutaj i woła
cię! Młodzi przyjaciele, warto usłyszeć w swym sercu Słowo Jezusa
i kroczyć Jego śladami. Proście Pana, aby pomógł wam odkryć wasze
powołanie w życiu i w Kościele oraz trwać w nim w radości i szczęściu, wiedząc, że On nigdy was nie opuści ani nie zdradzi! On jest
z nami aż do końca świata.
Po polsku:
Drodzy młodzi przyjaciele z Polski! To nasze modlitewne czuwanie przenika obecność Chrystusa. Pewni jego miłości zbliżcie się
do Niego płomieniem waszej wiary. On was napełni swoim życiem.
Budujcie wasze życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Z serca wam
błogosławię.
Pozdrowienie Papieskie na dobranoc

Drodzy młodzi,
Zanim was zostawię, pragnę życzyć wszystkim dobrej nocy.
Wypocznijcie dobrze. Dziękuję za ofiarę, jaką uczyniliście i którą,
w co nie wątpię, złożycie wielkodusznie Panu. Zobaczymy się jutro, jeśli Bóg pozwoli, na Eucharystii. Czekam na was wszystkich.
Dziękuję.
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14.
HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI
PODCZAS MSZY ŚW.
NA LOTNISKU CUATRO VIENTOS,
MADRYT 21 VIII 2011 R.
Drodzy młodzi,
Wraz z celebracją Eucharystii zbliżamy się do kulminacyjnego
momentu Światowego Dnia Młodzieży. Kiedy widzę was tutaj, licznie
przybyłych z całego świata, moje serce napełnia się radością i myślę
o szczególnej miłości z jaką spogląda na was Jezus. Tak, Pan was kocha i nazywa was swoimi przyjaciółmi (por. J 15, 15). Wychodzi wam
na spotkanie i pragnie towarzyszyć na waszej drodze, aby otworzyć
wam bramę do pełni życia i uczynić was uczestnikami jego bezpośredniej relacji z Ojcem. Ze swej strony, świadomi wielkości Jego
miłości, chcemy odwzajemnić wszelką wielkodusznością ten znak
upodobania, postanawiając dzielić także z innymi otrzymaną radość.
Z pewnością jest obecnie wiele osób, które czują się pociągnięte
postacią Chrystusa i chcą Go lepiej poznać. Dostrzegają, że On jest
odpowiedzią na wiele z ich osobistych niepokojów. Ale kim On jest
naprawdę? Jak to możliwe, że ktoś, kto żył na ziemi tak wiele lat
temu, ma coś wspólnego ze mną dzisiaj?
W usłyszanej przez nas Ewangelii (por. Mt 16, 13-20) opisane są
dwa różne sposoby poznania Chrystusa. Pierwszy polegałby na poznaniu zewnętrznym, charakteryzującym się opinią bieżącą. Na pytanie
Jezusa: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” uczniowie
odpowiadają: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni
za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. To znaczy, uważano
Chrystusa za jeszcze jedną postać religijną, obok dotąd znanych.
Następnie, zwracając się osobiście do uczniów, Jezus pyta ich: „A wy
za kogo Mnie uważacie?”. Piotr odpowiada słowami, które są pierwszym wyznaniem wiary: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Wiara
wykracza poza zwykłe dane empiryczne lub historyczne, zdolna jest
pojąć tajemnicę osoby Chrystusa w Jej głębi.
Jednakże wiara nie jest wynikiem wysiłku ludzkiego, ludzkiego umysłu, lecz raczej jest darem Boga: „Błogosławiony jesteś,
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew,
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lecz Ojciec mój, który jest w niebie”. Ma swoje źródło w inicjatywie
Boga, który objawia nam swoje wnętrze i zaprasza nas do udziału
w Jego Boskim życiu.
Wiara daje nie tylko pewne informacje na temat tożsamości
Chrystusa, ale zakłada osobistą więź z Nim, przylgnięcie całej osoby,
z jej inteligencją, wolą i uczuciami do samoobjawienia Boga. W ten
sposób pytanie: „A wy za kogo Mnie uważacie?” w głębi pobudza
uczniów do podjęcia osobistej decyzji w stosunku do Niego. Wiara
i naśladowanie Chrystusa są ze sobą ściśle powiązane. Biorąc pod
uwagę, że zakłada ona naśladowanie Mistrza, wiara powinna umacniać
się i wzrastać, stawać się głębszą i dojrzalszą, w miarę jak intensyfikuje
się i umacnia więź z Jezusem, bliskość z Nim. Także Piotr i pozostali
apostołowie musieli przejść tą drogą, aż do spotkania ze zmartwychwstałym Panem, które otworzyło im oczy na pełną wiarę.
Drodzy młodzi, także dziś Chrystus zwraca się do was z tym samym
pytaniem z jakim zwrócił się do Apostołów: „A wy, za kogo Mnie
uważacie?”. Odpowiedzcie Mu wielkodusznie i śmiało, jak wypada
sercu młodemu, takie jak wasze. Powiedzcie Mu: Jezu, wiem, że jesteś Synem Bożym, że dałeś swoje życie dla mnie. Chcę iść za Tobą
wiernie i kierować Twoim słowem. Ty znasz mnie i miłujesz. Ufam
Tobie i całe moje życie składam w Twoje ręce. Chcę, żebyś był siłą,
która mnie podtrzymuje, radością, która mnie nigdy nie opuszcza.
Odpowiadając na wyznanie Piotra, Jezus mówi o Kościele: „A Ja
ci powiadam, ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję
Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą”. Co to oznacza?
Jezus buduje Kościół na skale wiary Piotra, który wyznaje boskość
Chrystusa.
Kościół nie jest zwykłą ludzką instytucją, jak każda inna, ale jest
ściśle powiązany z Bogiem. Sam Chrystus mówi o nim jako o „swoim” Kościele. Nie można oddzielać Chrystusa od Kościoła, tak jak
nie można oddzielać głowy od ciała (por. 1 Kor 12, 12). Kościół nie
żyje sam ze siebie, ale Panem. Jest On obecny pośród niego i daje
mu życie, pokarm i siły.
Drodzy młodzi, pozwólcie, że jako Następca Piotra, zachęcę was
do umocnienia tej wiary, która została nam przekazana przez apostołów, do umieszczenia Chrystusa, Syna Bożego, w centrum waszego
życia. Pozwólcie mi jednak również, abym przypomniał, że pójście
za Jezusem w wierze oznacza kroczenie z Nim w komunii Kościoła.
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Za Jezusem nie można pójść samemu. Kto ulega pokusie, by pójść
„na własną rękę” lub żyć wiarą według dominującej w społeczeństwie
mentalności indywidualistycznej, temu grozi, że nigdy nie spotka
Jezusa Chrystusa, lub że skończy idąc za fałszywym Jego obrazem.
Mieć wiarę oznacza opierać się na wierze twoich braci oraz że twoja
wiara służy w ten sam sposób jako wsparcie dla wiary innych. Proszę
was, drodzy przyjaciele, abyście kochali Kościół, który zrodził was do
wiary, który wam dopomógł w lepszym poznaniu Chrystusa, który pozwolił wam odkryć piękno Jego miłości. Fundamentalne znaczenie dla
wzrostu waszej przyjaźni z Chrystusem ma uznanie znaczenia waszego
radosnego włączenia w życie parafii, wspólnot i ruchów, jak również
uczestnictwo w Eucharystii co niedziela, częste korzystanie z sakramentu pojednania, troska o modlitwę i rozważanie Słowa Bożego.
Z tej przyjaźni z Jezusem zrodzi się również ów bodziec prowadzący
do dawania świadectwa wiary w najróżniejszych środowiskach, nawet
tam, gdzie się ją odrzuca lub gdzie panuje obojętność. Nie można
spotkać Chrystusa i nie ukazywać Go innym. Nie zatrzymujcie więc
Chrystusa dla siebie! Przekazujcie innym radość waszej wiary!
Świat potrzebuje świadectwa waszej wiary, z pewnością potrzebuje
Boga. Myślę, że wasza obecność tutaj, młodych przybyłych z pięciu kontynentów, jest wspaniałym dowodem płodności polecenia
Chrystusa skierowanego do Kościoła: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). Także do was należy
niezwykłe zadanie bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa w innych
ziemiach i krajach, gdzie jest mnóstwo młodych ludzi, którzy dążą
do rzeczy bardziej wzniosłych, a dostrzegając w swych sercach możliwość wartości bardziej autentycznych, nie dają się uwieść fałszywym
obietnicom stylu życia bez Boga.
Drodzy młodzi, modlę się za was wszystkich z całą miłością mego
serca. Polecam was Najświętszej Maryi Pannie, aby wam zawsze
towarzyszyła ze swym macierzyńskim wstawiennictwem i uczyła was
wierności Słowu Bożemu. Proszę was także o modlitwę za Papieża,
aby jako Następca Piotra, mógł nadal umacniać swoich braci w wierze.
Oby wszyscy w Kościele, duszpasterze i wierni, zbliżali się każdego
dnia coraz bardziej do Pana, aby wzrastać w świętości życia i w ten
sposób dawać skuteczne świadectwo, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Zbawicielem wszystkich ludzi i żywym źródłem
ich nadziei. Amen.
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15.
MODLITWA ANIOŁ PAŃSKI
Lotnisko Cuatro Vientos, Madryt 21 sierpnia 2011 r.
Drodzy przyjaciele,
Teraz powrócicie do miejsca stałego pobytu. Wasi przyjaciele będą
chcieli wiedzieć, co się w was zmieniło po pobycie w tym szlachetnym
mieście z Papieżem i setkami tysięcy młodych ludzi z całego świata: co
im powiecie? Zachęcam was, byście dawali śmiałe świadectwo życia
chrześcijańskiego wobec innych. W ten sposób będziecie zaczynem
nowych chrześcijan i sprawicie, że Kościół pojawi się znów z mocą
w sercach wielu ludzi. Jakże wiele myślałem w tych dniach o tych
młodych, którzy oczekują na wasz powrót! Przekażcie im moją miłość, zwłaszcza najbardziej nieszczęśliwym, a także waszym rodzinom
i wspólnotom życia chrześcijańskiego, do których należycie.
Przyznam wam, że jestem pod głębokim wrażeniem tak znaczącej
obecności w tych dniach tak wielu biskupów i kapłanów. Dziękuję im
wszystkim z głębi duszy, zachęcając ich jednocześnie by nadal troszczyli
się z entuzjazmem i zaangażowaniem o duszpasterstwo młodzieży.
Powierzam teraz wszystkich młodych świata, a zwłaszcza was, drodzy przyjaciele, pełnemu miłości wstawiennictwu Najświętszej Maryi
Panny, Gwiazdy nowej ewangelizacji i Matce Młodych; pozdrawiamy
ją tymi samymi słowami, jakie skierował do niej Anioł Pański.
Po modlitwie Anioł Pański
Serdecznie pozdrawiam arcybiskupa ordynariusza wojskowego
i szczerze dziękuję Lotnictwu Wojskowemu za hojne udzielenie bazy
lotniczej Cuatro Vientos dokładnie w setną rocznicę utworzenia hiszpańskiego lotnictwa wojskowego. Wszystkich jego członków oraz
ich rodziny powierzam macierzyńskiej opiece Najświętszej Maryi
Panny Loretańskiej.
Podobnie, z okazji przypadającej wczoraj trzeciej rocznicy poważnej katastrofy lotniczej na lotnisku Barajas, która spowodowała wiele ofiar śmiertelnych i rannych, chcę wyrazić moją duchową
bliskość i wielką miłość wobec wszystkich, którzy zostali dotknięci
tym straszliwym wydarzeniem, jak również wobec rodzin zmarłych,
których dusze polecam miłosierdziu Bożemu.
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Cieszę się, że mogę teraz ogłosić, iż miejscem najbliższego
Światowego Dnia Młodzieży w 2013 r., będzie Rio de Janeiro.
Prośmy Pana, aby już od tej pory wspomagał swoją mocą
tych, którzy mają go zorganizować i torował drogę młodym
z całego świata, aby mogli ponownie zgromadzić się z papieżem w tym
pięknym brazylijskim mieście.
Drodzy przyjaciele, zanim się rozstaniemy i w czasie, gdy
młodzi z Hiszpanii przekazują Brazylijczykom krzyż Światowych
Dni Młodzieży, jako Następca Piotra, polecam wszystkim obecnym to wielkie zadanie: zanieście na cały świat znajomość
i miłość Chrystusa. Pragnie On, abyście byli Jego apostołami
w XXI wieku i posłańcami Jego radości. Nie zawiedźcie Go!
Dziękuję.
Pozdrowienia po francusku
Drodzy młodzi języka francuskiego! Chrystus pragnie dziś, abyście
byli w Nim zakorzenieni i budowali wraz z Nim wasze życie na skale,
którą jest On sam. Posyła was, abyście byli świadkami odważnymi,
pozbawionymi kompleksów, autentycznymi i wiarygodnymi! Nie
lękajcie się być katolikami, świadczyć o tym zawsze wokół siebie
w sposób prosty i szczery! Niech Kościół znajduje w was i waszej
młodości radosnych misjonarzy Dobrej Nowiny!
Pozdrowienia po angielsku
Pozdrawiam wszystkich tu obecnych młodych języka angielskiego!
Wracając do swych domów weźcie ze sobą Radosną Nowinę o miłości
Chrystusa, jakiej doświadczyliśmy w tych niezapomnianych dniach.
Kierujcie swe oczy ku Niemu, pogłębiajcie swoją znajomość Ewangelii
i przynoście obfite owoce! Niech Bóg błogosławi wam wszystkim!
Do następnego spotkania!
Pozdrowienia po niemiecku
Moi drodzy przyjaciele! Wiara nie jest teorią. Oznacza ona wejście
w osobistą relację z Jezusem i przeżywanie przyjaźni z Nim, w komunii z innymi, we wspólnocie Kościoła. Powierzcie Chrystusowi
całe swe życie i dopomóżcie waszym przyjaciołom, by dotarli do
źródła życia, do Boga. Niech Pan uczyni z was radosnych świadków
Jego miłości.
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Pozdrowienia po włosku
Drodzy młodzi języka włoskiego! Wszystkich was pozdrawiam!
Dopiero co sprawowana Eucharystia to Chrystus zmartwychwstały
obecny i żywy pośród nas: dzięki Niemu wasze życie jest zakorzenione
i budowane na Bogu, jest mocne w wierze. Z tą pewnością wyruszajcie z Madrytu i głoście wszystkim to, co widzieliście i usłyszeliście.
Z radością odpowiadajcie na wezwanie Pana, idźcie za Nim i bądźcie
z Nim zawsze zjednoczeni: przyniesiecie owoc obfity!
Pozdrowienia po portugalsku
Drodzy młodzi przyjaciele mówiący po portugalsku – odnaleźliście Jezusa Chrystusa! Czujecie się ludźmi, którzy zmierzają przeciw
prądowi pośród społeczeństwa, w którym panuje kultura relatywistyczna, rezygnująca z poszukiwania i posiadania prawdy. To właśnie
w tej szczególnej chwili dziejowej, pełnej wielkich wyzwań i możliwości, posyła was Pan: aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewała
Dobra Nowina Chrystusa na całej ziemi. Ufam, że będę się mógł
z wami spotkać za dwa lata na Światowym Dniu Młodzieży w Rio
de Janeiro w Brazylii. Tymczasem módlmy się za siebie wzajemnie,
dając świadectwo radości rodzące się z życia zakorzenionego i budowanego w Chrystusie. Do zobaczenia drodzy młodzi! Niech Bóg
wam błogosławi!
Pozdrowienia po polsku
Drodzy młodzi Polacy, silni wiarą, zakorzenieni w Chrystusie!
Niech owocują w was otrzymane w tych dniach od Boga talenty.
Bądźcie Jego świadkami. Nieście innym orędzie Ewangelii. Waszą
modlitwą i przykładem życia pomagajcie Europie odnaleźć jej chrześcijańskie korzenie.
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16.
SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZAMI XXVI ŚDM
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Pawilon 9 w Centrum Wystawienniczym IFEMA,
21 sierpnia 2011r.
Drodzy wolontariusze,
Na zakończenie tego niezapomnianego Światowego Dnia Młodzieży
zapragnąłem zatrzymać się tutaj, przed powrotem do Rzymu, aby
gorąco podziękować wam za waszą cenną posługę. Jest to obowiązek
sprawiedliwości i potrzeba serca. Obowiązek sprawiedliwości, gdyż
dzięki waszej współpracy młodzi pielgrzymi mogli otrzymać serdeczne
przyjęcie. Swą służbą nadaliście Światowemu Dniu Młodzieży oblicze
miłej, sympatycznej i serdecznej troski o innych.
Moja wdzięczność jest również potrzebą serca, jako że poświęcaliście uwagę nie tylko pielgrzymom, ale także papieżowi. We
wszystkich wydarzeniach, w których uczestniczyłem, byliście i wy:
niektórzy widzialnie, inni na drugim planie, umożliwiając zachowanie wymaganego porządku, aby wszystko szło dobrze. Nie mogę też
zapomnieć o wysiłku przygotowania tych dni. Ileż poświęcenia, ile
miłości! Wszyscy – każdy jak umiał i mógł – po kolei utkaliście swą
pracą i modlitwą cudowny wielobarwny obraz tego Dnia. Dziękuję za
wasze oddanie! Jestem wam wdzięczny za ten głęboki gest miłości.
Wielu z was musiało zrezygnować z bezpośredniego udziału
w wielu uroczystościach, ponieważ byli zajęci przy innych ważnych
zadaniach organizacyjnych. A jednak wyrzeczenie to było bardzo
pięknym i ewangelicznym uczestnictwem w Dniu: jako uwaga poświęcona innym, o której mówi Jezus. W pewnym stopniu wypełniliście
słowo Pana: „Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim
ze wszystkich” (Mk 9, 35).
Jestem pewien, że to doświadczenie wolontariuszy wzbogaciło
wszystkich w waszym życiu chrześcijańskim, które w gruncie rzeczy jest służbą miłości. Pan przemieni wasze nagromadzone zmęczenie, troski i ciężary wielu chwil w owoce cnót chrześcijańskich:
cierpliwość, łagodność, radość z dawania siebie innym, gotowość do
pełnienia woli Bożej. Kochać to służyć, służba zaś zwiększa miłość.
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Myślę, że jest to jeden z najpiękniejszych owoców waszego wkładu
do Światowego Dnia Młodzieży. Ale te owoce zbieracie nie tylko
wy, lecz cały Kościół, który – jako tajemnica wspólnoty – bogaci się
wkładem każdego ze swych członków.
Teraz, gdy powracacie do swego zwykłego życia, zachęcam was
do zachowania w swych sercach tego radosnego doświadczenia i do
wzrastania z każdym dniem coraz bardziej w darze z samych siebie
dla Boga i ludzi. Być może u wielu z was pojawia się nieśmiałe
albo mocne bardzo proste pytanie: czego Bóg chce ode mnie? Jaki
jest Jego plan wobec mojego życia? Czy Chrystus wzywa mnie do
bliższego naśladowania Go? Czy mógłbym poświęcić całe swe życie
misji głoszenia światu wielkości Jego miłości za pośrednictwem kapłaństwa, życia konsekrowanego lub małżeństwa? Jeśli pojawił się
taki niepokój, pozwólcie prowadzić się Panu i oddajcie się chętnie
na służbę Temu, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby
służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45). Wasze życie
osiągnie nieoczekiwaną pełnię. Być może ktoś myśli: papież przybył
podziękować nam a teraz prosi. Tak, istotnie. Taka jest misja papieża, Następcy Piotra. I nie zapominajcie, że Piotr w swym pierwszym
liście przypomina chrześcijanom cenę, za jaką zostali wykupieni:
cenę krwi Chrystusa (por. 1 P 1, 18-19). Ten, kto ocenia życie z tego
punktu widzenia, wie, że na miłość Chrystusa można odpowiedzieć
tylko miłością i o to właśnie prosi was papież w tym pożegnaniu:
abyście odpowiedzieli miłością Temu, który z miłości oddał się dla
was. Jeszcze raz dziękuję i niech Bóg będzie zawsze z wami.
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17.
CEREMONIA POŻEGNANIA NA LOTNISKU
Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI
Międzynarodowe lotnisko Barajas w Madrycie,
21 sierpnia 2011 r.
Wasza Królewska Mość,
Szanowni przedstawiciele władz ogólnokrajowych,
regionalnych i lokalnych,
Eminencjo, kardynale arcybiskupie Madrytu
i przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii,
Kardynałowie i bracia w biskupstwie,
Wszyscy przyjaciele,
Nadszedł czas pożegnania. Te dni spędzone w Madrycie z tak
licznymi przedstawicielami młodych z Hiszpanii i całego świata, pozostaną głęboko wyryte w mej pamięci i w moim sercu.
Wasza Królewska Wysokość, papież czuł się w Hiszpanii bardzo
dobrze. Także młodzi, protagoniści tego Światowego Dnia Młodzieży
zostali bardzo dobrze przyjęci tutaj i w tak wielu hiszpańskich miastach i miejscowościach, które mogli odwiedzić w dniach poprzedzających te Dni. Dziękuję Waszej Królewskiej Mości za uprzejme
słowa i chęć towarzyszenia mi zarówno w chwili mego przyjazdu,
jak i teraz – przy odlocie. Dziękuję władzom ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym, które przez swoją współpracę okazały wielką
wrażliwość dla tego międzynarodowego wydarzenia. Dziękuję tysiącom wolontariuszy, którzy umożliwili pomyślny przebieg wszystkich
wydarzeń tego spotkania: różnych działań literackich, muzycznych,
kulturalnych i religijnych „Festiwalu Młodych”, katechez biskupów
oraz uroczystości pod przewodnictwem Następcy Piotra. Dziękuję
organom bezpieczeństwa i porządku, a także tym, którzy współpracowali świadcząc najrozmaitsze usługi: od troski o muzykę i liturgię
aż po transport, opiekę lekarską i zaopatrzenie.
Hiszpania jest wielkim państwem, które w zdrowo otwartym,
pluralistycznym i naznaczonym szacunkiem współżyciu społecznym
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potrafi i może się rozwijać, nie rezygnując ze swej duszy głęboko religijnej i katolickiej. Pokazała to po raz kolejny w minionych dniach,
ukazując swe możliwości ludzkie i techniczne w przedsięwzięciu tak
ważnym i bogatym dla przyszłości jak pomaganie, aby młodzież była
zakorzeniona w Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. Szczególne słowa
wdzięczności należą się organizatorom Dnia: kard. Stanisławowi
Ryłce, Przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Świeckich i wszystkim pracownikom tej dykasterii; JE kard. arcybiskupowi Madrytu,
Antonio Marii Rouco Vareli oraz jego biskupom pomocniczym i całej
archidiecezji; w sposób szczególny generalnemu koordynatorowi, ks.
prał. Césare Augusto Franco Martínezowi oraz jego licznym i tak
wielkodusznym współpracownikom. Biskupi pracowali z zapałem i oddaniem w swoich diecezjach, aby starannie przygotować Światowy
Dzień Młodzieży, wraz z kapłanami, zakonnikami i wiernymi świeckimi. Do wszystkich kieruję moje podziękowania, połączone z modlitwą
do Pana, aby pobłogosławił waszym trudom apostolskim.
Nie mogę nie podziękować z całego serca młodym, że przybyli
na ten Światowy Dzień Młodzieży i za ich radosne, entuzjastyczne
i intensywne uczestnictwo. Mówię im: dziękuję i gratuluję świadectwa,
które daliście w Madrycie i innych odwiedzanych miastach hiszpańskich. Zachęcam was teraz do upowszechnienia w każdym zakątku
świata radosnego i głębokiego doświadczenia wiary, przeżywanego
w tym szlachetnym kraju. Przekażcie swoją radość zwłaszcza tym,
którzy chcieli tu przybyć, ale nie mogli tego z różnych powodów
uczynić, tym, którzy modlili się za was i tym, którym obchody Dnia
Młodzieży poruszyły serce. Poprzez swą bliskość i świadectwo pomóżcie waszym przyjaciołom i kolegom w odkryciu, że miłowanie
Chrystusa oznacza życie w pełni.
Opuszczam Hiszpanię zadowolony i wdzięczny wszystkim. Ale
nade wszystko Bogu, Naszemu Panu, który pozwolił mi świętować
ten Dzień, tak pełen łaski i wzruszenia, tak bardzo pełen dynamizmu
i nadziei. Wspólne świętowanie wiary pozwala nam patrzeć w przyszłość z wielką ufnością w Opatrzność, która prowadzi Kościół przez
morze dziejów. Z tego powodu pozostaje on młody i pełen życia,
nawet jeśli staje w obliczu trudnych sytuacji. Jest to dzieło Ducha
Świętego, który uobecnia Jezusa Chrystusa w sercach młodych każdej
epoki i w ten sposób ujawnia im wielkość Bożego powołania każdego człowieka. Mogliśmy też doświadczyć, jak łaska Chrystusa burzy
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mury i eliminuje wznoszone przez grzech granice między narodami
i pokoleniami, aby ze wszystkich ludzi uczynić jedną rodzinę, która
uznaje siebie za zjednoczoną w jednym wspólnym Ojcu i troszczy
się przez swoją własną pracę i szacunek o to wszystko, co On nam
dał w Stworzeniu. Młodzi ludzie odpowiadają zaangażowaniem,
kiedy proponuje się im szczerze i prawdziwie spotkanie z Jezusem
Chrystusem, jedynym Odkupicielem ludzkości. Powracają oni teraz
do swoich domów jako misjonarze Ewangelii, „zakorzenieni i zbudowani na Chrystusie, mocni w wierze”, ale potrzebują pomocy na ich
drodze. Dlatego polecam, w sposób szczególny biskupom, kapłanom,
zakonnikom i wychowawcom chrześcijańskim opiekę nad młodzieżą,
która pragnie z nadzieją odpowiedzieć na wezwanie Pana. Nie trzeba
się zniechęcać w obliczu przeszkód, które w różny sposób, pojawiają
się w niektórych krajach. Silniejsze od tego jest pragnienie Boga,
które Stwórca umieścił w sercach młodych i moc z wysoka, obdarzająca Bożą siłą tych, którzy idą za Mistrzem i tym, którzy w Nim
znajdują pokarm dla życia. Nie lękajcie się przedstawiania młodym
orędzia Jezusa Chrystusa w całej jego integralności i zapraszania ich,
by uczestniczyli w sakramentach, przez które czyni On nas uczestnikami swego życia.
Wasza Królewska Mość, przed powrotem do Rzymu pragnę zapewnić Hiszpanów, że są bardzo obecni w moich modlitwach. Modlę się
zwłaszcza za małżonków i rodziny, które borykają się z trudnościami
o różnym charakterze, za osoby potrzebujące i chorych, starszych
i dzieci, a także za tych, którzy nie mogą znaleźć pracy. Modlę się
również za hiszpańską młodzież. Jestem przekonany, że ożywiana
wiarą w Chrystusa, da z siebie to, co najlepsze, aby ten wielki kraj
potrafił sprostać wyzwaniom chwili obecnej i nadal zmierzał drogą
zgody, solidarności, sprawiedliwości i wolności. Z tymi myślami zawierzam wszystkie dzieci tej szlachetnej ziemi wstawiennictwu Dziewicy
Maryi, naszej Matki w niebie i z miłością im błogosławię. Niech
radość Pana zawsze wypełnia wasze serca. Dziękuję.
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Papieskie przemówienie powitalne w Berlinie
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II. pielgrzymka benedykta XVI
do niemiec
1.

PAPIESKIE PRZEMÓWIENIE POWITALNE
W BERLINIE
Berlin, Zamek Bellevue, 22 września 2011 r.
Szanowny Panie Prezydencie!
Panie i panowie!
Drodzy przyjaciele!
Czuję się bardzo zaszczycony uprzejmym przyjęciem, jakie zgotowaliście mi tutaj w Zamku Bellevue. Jestem szczególnie wdzięczny
panu prezydentowi Wulffowi za zaproszenie na tę oficjalną wizytę,
która jest moim trzecim pobytem jako papieża w Republice Federalnej
Niemiec. Serdecznie dziękuję Panu za skierowane do mnie uprzejme
słowa powitania. Moje podziękowania kieruję także do przedstawicieli
rządu federalnego, Bundestagu i Bundesratu oraz władz Berlina,
dziękując za ich obecność, poprzez którą wyrażają swój szacunek
dla papieża jako następcy Apostoła Piotra. Dziękuję wreszcie, choć
nie na ostatnim miejscu, trzem biskupom, którzy będą mnie gościli,
arcybiskupowi Woelkiemu z Berlina, biskupowi Wanke z Erfurtu
i arcybiskupowi Zollitschowi z Fryburga Bryzgowijskiego, a także
wszystkim, którzy na różnych płaszczyznach kościelnych, jak i społecznych, uczestniczyli w przygotowaniach tej podróży do ojczyzny,
przyczyniając się w ten sposób do jej pomyślnego przebiegu.
Pomimo, że podróż ta jest wizytą oficjalną, która umocni dobre
relacje między Republiką Federalną Niemiec a Stolicą Apostolską,
to nie przybyłem tutaj w pierwszym rzędzie, dążąc do osiągnięcia
określonych celów politycznych i ekonomicznych, jak to słusznie czynią inni mężowie stanu, ale żeby spotkać ludzi i mówić o Bogu.
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W społeczeństwie doświadczamy coraz większej obojętności wobec
religii. W swoich decyzjach postrzega ono kwestię prawdy bardziej jako
przeszkodę, dając pierwszeństwo mentalności utylitarystycznej.
Dla naszego wspólnego życia potrzebna jest jednak wiążąca
podstawa – w przeciwnym wypadku każdy żyje tylko swoim indywidualizmem. Religia jest jednym z tych fundamentów pomyślnego
współżycia społecznego. „Tak jak religia potrzebuje wolności, tak
również wolność potrzebuje religii”. Te słowa wielkiego biskupa i reformatora społecznego, Wilhelma von Kettelera, którego dwustulecie
urodzin obchodzimy w tym roku, są nadal aktualne.
Wolność potrzebuje nawiązania do wyższej instancji. Prawdziwą
gwarancją naszej wolności jest fakt, że istnieją wartości, którymi nikt
nie może manipulować. Człowiek, który czuje się zobowiązany prawdą i dobrem, zgodzi się natychmiast, że wolność rozwija się jedynie
w odpowiedzialności wobec większego dobra. Takie dobro istnieje
jedynie dla wszystkich razem; dlatego muszę zawsze mieć na względzie
moich bliźnich. Wolności nie można przeżywać bez relacji.
We współżyciu międzyludzkim nie ma wolności bez solidarności.
To, co czynię kosztem innych, nie jest wolnością, ale postępowaniem
karygodnym, które szkodzi innym, ale także mnie samemu. Mogę
rozwijać się jako osoba prawdziwie wolna, tylko wtedy, gdy używam
moich sił także dla dobra innych. Dotyczy to nie tylko dziedziny życia
prywatnego, ale także społeczeństwa. Zgodne z zasadą pomocniczości
powinno ono dać mniejszym strukturom wystarczająco dużo miejsca
na rozwój a jednocześnie powinno je wspierać, tak, aby mogły kiedyś
stanąć na własnych nogach.
Tutaj w Zamku Bellevue, który swoją nazwę zawdzięcza przepięknemu widokowi na Szprewę, położonym w pobliżu Kolumny
Zwycięstwa, Bundestagu i Bramy Brandenburskiej, jesteśmy w samym centrum Berlina, stolicy Republiki Federalnej Niemiec. Zamek
ten – jak wiele budynków miasta – z jego burzliwą przeszłością,
jest świadkiem historii Niemiec. Jasne spojrzenie także na jej ciemne karty pozwala nam uczyć się z przeszłości i zyskać impulsy dla
współczesności. Republika Federalna Niemiec stała się tym, czym
jest dzisiaj przez moc wolności, ukształtowanej odpowiedzialnością
przed Bogiem i nawzajem wobec siebie. Potrzebuje ona tej dynamiki,
która obejmuje wszystkie dziedziny życia ludzkiego, aby w aktualnych
warunkach móc się rozwijać. Potrzebuje jej w świecie, który wymaga
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głębokiej odnowy kulturowej i odkrycia na nowo fundamentalnych
wartości, na których można budować lepszą przyszłość (encyklika
Caritas in veritate, nr 21).
Pragnąłbym, aby spotkania na różnych etapach mojej podróży
tutaj w Berlinie, Erfurcie, w Eichsfeld i Fryburgu Bryzgowijskim
mogły do tego wnieść mały wkład. Niech Bóg w tych dniach obdarzy
nas wszystkich swoim błogosławieństwem.
tłum. st (KAI)
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2.
PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA W BUNDESTAGU
Serce rozumne. Refleksje na temat podstaw prawa
Jest dla mnie jako Niemca szczególnym zaszczytem i radością
przemawianie przed tą Wysoką Izbą – parlamentem mojej niemieckiej ojczyzny, który gromadzi się tutaj jako demokratycznie wybrane przedstawicielstwo narodu, aby pracować dla dobra Republiki
Federalnej Niemiec. Chciałbym podziękować Panu Przewodniczącemu
Bundestagu za wystosowanie przezeń zaproszenia do wygłoszenia tego
przemówienia, jak również za uprzejme słowa powitania i szacunku,
z jakimi mnie przyjął. W tej chwili zwracam się do was, szanowni Panie
i Panowie, niewątpliwie również jako wasz rodak, który przez całe
swoje życie czuł się związany swym pochodzeniem i nadal osobiście
interesuje się losami tego kraju. Ale zaproszenie do wygłoszenia tego
przemówienia skierowano do mnie jako papieża, Biskupa Rzymu,
który ponosi najwyższą odpowiedzialność za chrześcijaństwo katolickie. Poprzez to uznajecie rolę, odgrywaną przez Stolicę Apostolską
jako partnera w obrębie wspólnoty narodów i państw. Wychodząc
od tej mojej międzynarodowej odpowiedzialności chciałbym zaproponować Państwu kilka myśli dotyczących podstaw demokratycznego
państwa prawa.
Pozwólcie państwo, że rozpocznę swe refleksje na temat podstaw
prawa od małej opowieści zaczerpniętej z Pisma Świętego. Pierwsza
Księga Królewska opowiada nam, że Bóg pozwolił młodemu królowi
Salomonowi z okazji jego intronizacji, aby swobodnie poprosił Go
o cokolwiek. O co poprosi młody władca w tej tak ważnej chwili?
O powodzenie, bogactwo, długie życie, o zgubę nieprzyjaciół? O nic
takiego nie poprosił. Odpowiada mianowicie: „Racz dać Twemu
słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra
i zła [..]” (1 Krl 3, 9). Biblia opisując to zdarzenie chce nam pokazać,
co w ostateczności winno być dla polityka ważne. Jego ostatecznym
kryterium i podstawą jego pracy jako polityka nie powinien być sukces,
ani tym bardziej korzyść materialna. Polityka musi być staraniem się
o sprawiedliwość i tworzeniem w ten sposób podstawowych przesłanek
dla pokoju. Oczywiście polityk będzie szukał sukcesu, bez którego nie
jest możliwe skuteczne działania polityczne. Sukces podporządkowany

Przemówienie papieża w Bundestagu

59

jest jednak kryterium sprawiedliwości, woli przestrzegania prawa
i znajomości prawa. Sukces może być również zwodniczy, prowadząc
tym samym do zafałszowania prawa, do niszczenia sprawiedliwości. „Czymże są więc wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie
wielkimi bandami rozbójników?” – powiedział kiedyś św. Augustyn.
My, Niemcy, wiemy z własnego doświadczenia, że słowa te nie są
czczymi pogróżkami. Przeżyliśmy oddzielenie się władzy od prawa,
przeciwstawienie się władzy prawu, podeptania przez nią prawa, tak
iż państwo stało się narzędziem niszczenia prawa – stało się bardzo
dobrze zorganizowaną bandą złoczyńców, która mogła zagrozić całemu światu i zepchnąć go na skraj przepaści. Służba prawu i zwalczanie panowania niesprawiedliwości jest i pozostaje podstawowym
zadaniem polityka. W tej historycznej chwili, gdy człowiek osiągnął
władzę dotychczas niewyobrażalną, zadanie to staje się szczególnie
naglące. Człowiek jest w stanie zniszczyć świat, może manipulować
samym sobą. Może, by tak rzec, tworzyć byty ludzkie i usuwać inne
istoty z bycia ludźmi. Jak rozpoznajemy, co jest słuszne? Jak możemy
odróżnić dobro od zła, prawo dobre od prawa pozornego? Prośba
Salomonowa pozostaje decydującym pytaniem, przed którym polityk
i polityka stają także dzisiaj.
W odniesieniu do wielkiej części spraw, które należy regulować
pod względem prawnym, zagadnienie większości może być kryterium
wystarczającym. Oczywiste jest jednak, że w podstawowych kwestiach
prawa, których stawką jest godność człowieka i człowieczeństwa, zasada większościowa nie wystarcza: w procesie tworzenia prawa każda
osoba, poczuwająca się do odpowiedzialności, winna sama poszukiwać
kryteriów swej orientacji. W III wieku wielki teolog Orygenes w ten
sposób usprawiedliwiał sprzeciw chrześcijan wobec niektórych obowiązujących norm prawnych: „Jeśli ktoś znalazłby się wśród Scytów,
którzy mają bezbożne prawa i byłby zmuszony do życia wśród nich
[...], zareagowałby bez wątpienia w sposób bardzo rozsądny, gdyby
w imię prawa prawdy, która u Scytów jest akurat nielegalna, wraz
z innymi, wyznającymi taki sam pogląd, również tworzyłby stowarzyszenia wbrew obowiązującemu prawu”.
Na podstawie tego przekonania działali bojownicy ruchu oporu
przeciw reżimowi nazistowskiemu oraz innym reżimom totalitarnym, wyświadczając w ten sposób przysługę prawu i całej ludzkości.
Dla tych ludzi było bezspornie jasne, że obowiązujące prawo było
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w rzeczywistości bezprawiem. Ale w przypadku decyzji polityka demokratycznego pytanie o to, co naprawdę odpowiada prawu prawdy,
co jest naprawdę słuszne i może stawać się prawem, nie jest równie
oczywiste. To, co w odniesieniu do podstawowych zagadnień antropologicznych jest słuszne i może stać się obowiązującym prawem,
nie jest całkiem oczywiste samo przez się. Nigdy nie było łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak można rozpoznać to, co jest rzeczywiście
słuszne i może w ten sposób służyć sprawiedliwości w stanowieniu
prawa, a dziś – w warunkach ogromu naszej wiedzy i naszych zdolności – pytanie to stało się jeszcze o wiele trudniejsze.
Jak rozpoznaje się to, co jest słuszne? W historii przepisy prawne
były niemal zawsze uzasadniane religijnie: to, co między ludźmi jest
słuszne, rozstrzyga się na gruncie odniesienia do bóstwa. W przeciwieństwie do innych wielkich religii chrześcijaństwo nigdy nie narzucało państwu i społeczeństwu prawa objawionego, uregulowania
prawnego, wywodzonego z Objawienia. Odwoływało się natomiast
do natury i rozumu jako prawdziwych źródeł prawa – odwoływało się
do zgody między rozumem obiektywnym a subiektywnym, do zgody,
która jednak zakłada istnienie obu dziedzin, powstałych w stwórczym
umyśle Boga. W ten sposób teologowie chrześcijańscy włączyli się
do ruchu filozoficznego i prawnego, jaki tworzył się od II w. przed
Chr. W pierwszej połowie II stulecia przedchrześcijańskiego doszło do
spotkania między rozwiniętym przez filozofów stoickich społecznym
prawem naturalnym a wpływowymi nauczycielami prawa rzymskiego.
Z tego kontaktu narodziła się zachodnia kultura prawna, która miała
i do dzisiaj ma decydujące znaczenie dla kultury prawnej ludzkości.
Z tej przedchrześcijańskiej więzi między prawem a filozofią wywodzi się
droga, prowadząca – przez chrześcijańskie średniowiecze – do rozwoju
prawnego okresu Oświecenia, aż do Deklaracji Praw Człowieka i do
naszej niemieckiej Ustawy Podstawowej, dzięki której naród nasz uznał
w 1949 r. „nienaruszalne i niezbywalne prawa człowieka jako podstawę
każdej wspólnoty ludzkiej, pokoju i sprawiedliwości na świecie”.
Dla rozwoju prawa i dla rozwoju ludzkości rozstrzygające było
to, że teologowie chrześcijańscy zajęli stanowisko przeciw prawu
religijnemu, które wymagało wiary w bóstwa i stanęli po stronie
filozofii, uznając za źródło prawa, obowiązujące wszystkich, rozum
i naturę w ich wzajemnym powiązaniu. Wyboru tego dokonał już św.
Paweł, gdy w Liście do Rzymian stwierdza: „Bo gdy poganie, którzy
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Prawa [czyli Tory Izraela] nie mają, idąc za naturą, czynią to, co
Prawo nakazuje, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść
Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie
staje jako świadek” (Rz 2, 14 nn.). Jawią się tu dwa podstawowe
ujęcia natury i sumienia, w których „sumienie” jest niczym innym
jak „sercem rozumnym” Salomona, rozumem otwartym na język
bytu. Jeśli z tym wszystkim aż do czasów Oświecenia, Deklaracji
Praw Człowieka po drugiej wojnie światowej i do powstania naszej
Ustawy Podstawowej zagadnienie podstaw ustawodawstwa wydawało
się być wyjaśnione, to w ostatnim półwieczu nastąpiła dramatyczna
zmiana sytuacji. Idea prawa naturalnego jest dzisiaj postrzegana jako
specyficzna nauka katolicka, o której nie warto dyskutować poza
środowiskiem katolickim, tak iż prawie wstyd jest wymieniać nawet
jej nazwę. Chciałbym pokrótce nakreślić, jak doszło do tej sytuacji.
Przede wszystkim podstawowa jest tutaj teza, wedle której między
bytem a powinnością miałaby istnieć przepaść nie do pokonania.
Z bytu nie można by było wyprowadzić obowiązku, chodziłoby bowiem o dwie całkowicie różne dziedziny. Podstawą takiego poglądu jest pozytywistyczna koncepcja natury i rozumu, dziś już niemal
powszechnie przyjęta. Jeśli pojmuje się naturę – jak to powiedział
Hans Kelsen – „jako zespół danych obiektywnych, złączonych z sobą
nawzajem jako przyczyny i skutki”, wówczas rzeczywiście nie można
z niej wyciągać żadnej wskazówki, która miałaby w jakiś sposób charakter etyczny. Pozytywistyczne rozumienie natury, które postrzega
ją na sposób czysto funkcjonalny tak, jak wyjaśniają ją nauki przyrodnicze, nie może stworzyć żadnego pomostu między etyką a prawem, może wywoływać jedynie ponownie odpowiedzi funkcjonalne.
To samo dotyczy jednak także rozumu w ujęciu pozytywistycznym,
które wielu uważa za jedyną wizję naukową. Według niej to, co jest
niesprawdzalne lub może poddawać się zafałszowaniu, nie należy
do dziedziny rozumu w ścisłym znaczeniu. Dlatego etos i religię należy przenieść do sfery podmiotowości, a usunąć ze sfery rozumu
w ścisłym znaczeniu tego słowa. Tam, gdzie panuje wyłącznie rozum
pozytywistyczny – a tak jest w znacznym stopniu w przypadku naszej
świadomości publicznej – klasyczne źródła poznania etosu i prawa
są wyłączone „z gry”. Jest to sytuacja dramatyczna, która interesuje
wszystkich i która wymaga dyskusji publicznej; pilne wezwanie do
niej jest zasadniczym zamiarem tego przemówienia.
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Pozytywistyczna koncepcja natury i rozumu, światopogląd pozytywistyczny jako całość stanowi wielką część ludzkiego poznania i wiedzy, których w żadnym wypadku nie powinniśmy się wyrzekać. Jednak
sama ona jako całość nie jest kulturą, która odpowiada i wystarcza,
aby być człowiekiem w całej pełni. Kiedy rozum pozytywistyczny
pojmuje jedynie siebie jako kulturę wystarczającą, zsyłając wszystkie
inne rzeczywistości kulturowe do kategorii subkultur, pomniejsza to
człowieka i zagraża człowieczeństwu. Mówię to, mając właśnie na
myśli Europę, w której szerokie kręgi usiłują uznać wyłącznie pozytywizm jako wspólną kulturę i wspólną podstawę do kształtowania
prawa, podczas gdy wszystkie inne przekonania i inne wartości naszej
kultury są sprowadzane do statusu subkultury. Wraz z tym stawia się
Europę, w porównaniu z innymi kulturami świata, w sytuacji braku
kultury, a jednocześnie pobudzane są nurty ekstremistyczne i radykalne. Rozum pozytywistyczny, który jest postrzegany jako wyłączny
i który nie jest w stanie przyjąć czegokolwiek innego, co nie jest
funkcjonalne, upodabnia się do gmachów ze zbrojonego cementu,
bez okien, w których sami tworzymy klimat i światło, nie chcemy zaś
przyjmować obu tych rzeczy z rozległego świata Bożego. A jednak
nie możemy ukrywać, że w takim zbudowanym przez nas świecie
będziemy czerpać potajemnie również z „zasobów” Bożych, które
przetworzymy w nasze wytwory. Trzeba na nowo otworzyć szeroko
okna, winniśmy na nowo ujrzeć rozległość świata, niebo i ziemię, oraz
nauczyć się korzystać z tego wszystkiego w sposób sprawiedliwy.
Ale jak to się dokonuje? Jak odnajdziemy się w szerokości, w całości? Jak rozum może odnaleźć na nowo swą wielkość, nie ześlizgując się w irracjonalność? Jak może natura pojawić się znów w swej
prawdziwej głębi, w swych wymaganiach i ze swymi wskazaniami?
Chciałbym przypomnieć pewien proces z najnowszej historii politycznej, mając nadzieję, że nie zostanę źle zrozumiany ani, że nie
wzbudzi to nazbyt wiele jednostronnych polemik. Powiedziałbym,
że pojawienie się ruchu ekologicznego w polityce niemieckiej na
początku lat siedemdziesiątych, choć nie było być może szerokim
otwarciem okien, to było jednak i pozostanie wołaniem o świeże
powietrze, wołaniem, którego nie można ignorować ani odsuwać
na bok, gdyż dostrzega się w nim zbyt wiele irracjonalności. Młodzi
ludzie zdali sobie sprawę, że w naszych stosunkach z przyrodą jest
coś, co nie gra; że materia nie jest tylko materiałem, który mamy
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obrabiać, ale że sama ziemia zawiera w sobie własną godność, a my
winniśmy kierować się jej wskazaniami. Jest zupełnie oczywiste, że
nie uprawiam tu propagandy na rzecz określonej partii politycznej
– jestem od tego jak najdalszy. Kiedy w naszym kontakcie z rzeczywistością jest coś, coś nie gra, wówczas musimy wszyscy poważnie
zastanowić się nad całością i wszyscy jesteśmy wezwani do pytania
o podstawy samej naszej kultury. Niech mi będzie wolno zatrzymać
się jeszcze na chwilę nad tą sprawą. Doniosłość ekologii oczywiście
nie podlega dyskusji. Winniśmy słuchać języka przyrody i stosownie
nań odpowiadać. Chciałbym jednak podjąć z mocą jeszcze jedną
sprawę, która dziś, tak jak i wczoraj, jest powszechnie zaniedbywana: istnieje także ekologia człowieka. Również człowiek ma naturę,
którą winien szanować i którą nie może manipulować dla własnej
przyjemności. Człowiek nie jest tylko wolnością, którą się tworzy dla
niej samej. Człowiek nie stwarza sam siebie. Jest on duchem i wolą,
ale jest też przyrodą, a jego wola jest słuszna wtedy, kiedy słucha on
także natury, kiedy ją szanuje i przyjmuje siebie takiego, jakim jest,
że nie uczynił sam siebie. Właśnie w ten sposób i tylko w ten sposób
urzeczywistnia się prawdziwa ludzka wolność.
Wróćmy do podstawowych koncepcji natury i rozumu, od których
wyszliśmy. Wielki teoretyk pozytywizmu prawnego – Kelsen w 1995 r.,
gdy miał 84 lata, porzucił dualizm bytu i powinności. [Pocieszam się,
że w tym wieku można jeszcze rozsądnie myśleć! – dorzucił papież.]
Powiedział on, że normy mogą wywodzić się tylko z woli. W efekcie
natura mogłaby zawierać w sobie normy tylko wówczas, gdyby wola
umieściła w niej owe normy. Zakładałoby to z drugiej strony Boga
Stwórcę, którego wola została wpisana w naturę. Zauważył w związku
z tym, że „dyskutowanie o prawdzie tej wiary jest sprawą całkowicie
daremną”. Czy rzeczywiście? – chciałbym zapytać. Naprawdę pozbawione jest sensu zastanawianie się, czy rozum obiektywny, który
przejawia się w naturze, nie zakłada Rozumu stwórczego, Creator
Spiritus?
W tym miejscu należałoby przywołać na pomoc dziedzictwo
kulturowe Europy. Na podstawie przekonania o istnieniu Boga
Stwórcy rozwinięto ideę praw człowieka, ideę równości wszystkich
ludzi wobec prawa, rozumienie nienaruszalności godności ludzkiej
w każdej pojedynczej osobie oraz świadomość odpowiedzialności
ludzi za ich działanie. To przeświadczenie o rozumie tworzy naszą
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pamięć kulturową. Jej ignorowanie lub traktowanie jej tylko jako
przeszłość byłoby amputowaniem naszej kultury w jej integralności
i pozbawiałoby ją jej całokształtu. Kultura Europy zrodziła się ze
spotkania Jerozolimy, Aten i Rzymu – ze spotkania wiary w Boga
Izraela, filozoficznego rozumu Greków i prawniczej myśli Rzymu.
To potrójne spotkanie tworzy głęboką tożsamość Europy. Spotkanie
to, świadome odpowiedzialności człowieka przed Bogiem i uznając nienaruszalną godność człowieka, każdego człowieka, umocniło
kryteria prawa, których obrona jest naszym zadaniem w obecnym
okresie dziejowym.
Młody król Salomon w chwili, gdy obejmował władzę, mógł przedstawić swoją prośbę. Co by było, gdyby nam, dzisiejszym ustawodawcom, pozwolono o coś poprosić? O co byśmy poprosili? Myślę, że
także dziś, w ostatecznym rozrachunku, nie moglibyśmy prosić o nic
innego, jak tylko o serce rozumne – o zdolność odróżniania dobra
od zła oraz tworzenia w ten sposób prawdziwego prawa i służenia
sprawiedliwości i pokojowi. Bardzo dziękuję za uwagę!
tłum. kg (KAI)
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3.
PRZEMÓWIENIE DO PRZEDSTAWICIELI
WSPÓLNOTY ŻYDOWSKIEJ
Berlin, Reichstag 22 września 2011 r.
Cieszę się z tego spotkania z wami tutaj w Berlinie. Serdecznie
dziękuję panu przewodniczącemu, dr. Dieterowi Graumannowi, za
uprzejme słowa powitania. Ukazują mi one jasno, jak bardzo wzrosło
zaufanie między narodem żydowskim a Kościołem katolickim, które
łączy istotna część ich podstawowych tradycji. Równocześnie jest
dla nas wszystkich jasne, że powinno jeszcze bardziej wzrastać i być
głęboko włączone w przepowiadanie wiary wzajemne zrozumienie
Kościoła i Izraela, nacechowane miłością, w nieustannym poszanowaniu dla tożsamości drugiej strony.
Przed sześciu laty, podczas mojej wizyty w synagodze w Kolonii,
rabin Teitelbaum mówił o pamięci jako o jednej z kolumn niezbędnych
do budowania pokojowej przyszłości. Dziś znalazłem się w centralnym miejscu pamięci, straszliwego wspomnienia: tu zaplanowano
i zorganizowano Szoah, unicestwienie współobywateli żydowskich
w Europie. Przed nastaniem terroru nazistowskiego mieszkało
w Niemczech około pół miliona Żydów, którzy stanowili integralną
część całego społeczeństwa niemieckiego. Po II wojnie światowej
Niemcy były uważane za „Kraj Szoah”, gdzie właściwie nie można
już żyć. Początkowo nie było niemal jakichkolwiek wysiłków na rzecz
odbudowania dawnych gmin żydowskich, chociaż ze Wschodu nieustannie przybywały poszczególne osoby i rodziny żydowskie. Wielu
z nich chciało wyemigrować i stworzyć sobie nowe życie, zwłaszcza
w Stanach Zjednoczonych lub Izraelu.
W tym miejscu należy także przypomnieć o nocy pogromu z 9 na
10 listopada 1938 r. Tylko nieliczni widzieli pełne konsekwencje
tego aktu pogardy dla człowieka, jak proboszcz katedry berlińskiej,
Bernhard Lichtenberg, który z ambony katedry św. Jadwigi, nawoływał wiernych: „Na zewnątrz płonie świątynia – także ona jest
Domem Bożym”. Narodowosocjalistyczny reżim terroru budowany
był na micie rasistowskim, którego częścią było odrzucenie Boga
Abrahama, Izaaka i Jakuba, Boga Jezusa Chrystusa, a także ludzi,
którzy w Niego wierzyli. „Wszechmocny” Adolf Hitler był pogańskim
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bożkiem, który chciał być namiastką Boga, Stwórcy i Ojca wszystkich
ludzi. Wraz z odmową poszanowania dla tego jedynego Boga tracony jest także szacunek dla godności człowieka. Do czego zdolny
jest człowiek odrzucający Boga i jakie oblicze może przybrać naród,
który mówi takiemu Bogu „nie” ukazały pod koniec wojny straszne
obrazy z obozów koncentracyjnych.
W obliczu tych wspomnień z wdzięcznością należy stwierdzić, że od
kilkudziesięciu lat ukazuje się nowy rozwój, w obliczu którego można
wręcz mówić o rozkwicie życia żydowskiego w Niemczech. Należy
podkreślić, że w tym okresie społeczność żydowska zasłużyła się szczególnie w dziele integracji imigrantów z Europy Wschodniej.
Z uznaniem chciałbym też zwrócić uwagę na pogłębiony dialog
między Kościołem katolickim a judaizmem. Kościół odczuwa wielką
bliskość względem narodu żydowskiego. Wraz z deklaracją Nostra
aetate Soboru Watykańskiego II rozpoczęło się „kroczenie nieodwracalną drogą dialogu, braterstwa i przyjaźni” (por. Przemówienie
w synagodze w Rzymie, 17 stycznia 2010). Odnosi się to Kościoła
katolickiego jako całości, gdzie w tę nową drogę szczególnie intensywnie zaangażował się błogosławiony papież Jan Paweł II. Dotyczy
to oczywiście także Kościoła katolickiego w Niemczech, który jest
w pełni świadom swej szczególnej odpowiedzialności w tej dziedzinie.
Na forum publicznym należy odnotować nade wszystko „Tydzień
braterstwa” organizowany co roku w pierwszym tygodniu marca przez
lokalne stowarzyszenia współpracy chrześcijańsko-żydowskiej.
Ze strony katolickiej są między innymi doroczne spotkania biskupów i rabinów, a także rozmowy strukturalne z Centralną Radą
Żydów. Już w latach siedemdziesiątych Centralny Komitet Katolików
Niemieckich (ZdK) stworzył grupę dyskusyjną „Żydzi i chrześcijanie”, która na przestrzeni lat wydała w sposób kompetentny wiele
użytecznych dokumentów. Nie można też zapominać o historycznym
spotkaniu [jakie miało miejsce w Niemczech] w marcu 2006 r. dialogu
żydowsko-chrześcijańskiego z udziałem kardynała Waltera Kaspera.
W ostatnim czasie przyniosło ono wiele owoców.
Oprócz tych godnych pochwały konkretnych inicjatyw wydaje mi
się, że my, chrześcijanie, powinniśmy również coraz bardziej zdawać
sobie sprawę z naszego wewnętrznego pokrewieństwa z judaizmem.
Dla chrześcijan nie może istnieć przerwa w wydarzeniu zbawczym.
„Zbawienie bierze początek od Żydów” (J 4, 22). Tam, gdzie konflikt
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między Jezusem a judaizmem Jego czasów postrzegany jest w sposób
powierzchowny, jako odłączenie się od Starego Przymierza, pojawia
się także sprowadzenie go do idei wyzwolenia, uważającej Torę jedynie
jako niewolnicze przestrzeganie rytuałów i obrzędów zewnętrznych.
Faktycznie jednak Kazanie na Górze nie znosi prawa mojżeszowego,
lecz ujawnia jego ukryte możliwości i ujawnia nowe wymagania; odnosi nas do najgłębszego fundamentu ludzkiego działania, do serca,
gdzie człowiek wybiera między czystym a nieczystym, gdzie rozwija
się wiara, nadzieja i miłość.
Orędzie nadziei, jakie przekazują księgi Biblii hebrajskiej i chrześcijańskiego Starego Testamentu zostało przyjęte i rozwinięte w różny
sposób przez chrześcijan i Żydów. „Po wiekach konfrontacji za nasze
zadanie uważamy przyczynienie się do tego, żeby te dwa sposoby
nowej lektury pism biblijnych – chrześcijański i żydowski – zaczęły
prowadzić ze sobą dialog, dopomagający do poprawnego rozumienia woli Boga i Jego słowa” (Jezus z Nazaretu”, cz. II, Od wjazdu do
Jerozolimy do Zmartwychwstania, wyd. Jedność, Kielce, 2011, s. 44).
Dialog ten, w coraz bardziej zlaicyzowanym społeczeństwie, powinien
umocnić wspólną nadzieję w Bogu. Bez tej nadziei społeczeństwo
traci swój humanizm.
W sumie możemy stwierdzić, że wymiana opinii między Kościołem
katolickim a judaizmem w Niemczech przyniosła już obiecujące
owoce. Zrodziły się trwałe i naznaczone zaufaniem relacje. Żydzi
i chrześcijanie mają świadomość wspólnej odpowiedzialności za rozwój społeczeństwa, które zawsze ma wymiar duchowy. Oby wszyscy
zainteresowani nadal kroczyli tą drogą. Niech w tym błogosławi Jedyny
i Wszechmogący, Ha Kadosz Baruch Hu.
Tłum. st (KAI)
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4.
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.
NA STADIONIE OLIMPIJSKIM
Berlin, 22 września 2012 r.
Spojrzenie na rozległą przestrzeń Stadionu Olimpijskiego, którą
wypełniacie dzisiaj w tak wielkiej liczbie, wzbudza we mnie wielką
radość i ufność. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich – wiernych
archidiecezji berlińskiej i diecezji niemieckich, jak również licznych
pielgrzymów przybyłych z sąsiednich krajów. Ponad 15 lat temu papież
po raz pierwszy przyjechał do stolicy federalnej – Berlina. Wszyscy
żywo pamiętają wizytę mego czcigodnego poprzednika, błogosławionego Jana Pawła II i beatyfikację proboszcza katedry berlińskiej,
Bernarda Lichtenberga, razem z Karolem Leisnerem, która odbyła
się właśnie tu, na tym miejscu.
Myśląc o tych błogosławionych oraz o całym zastępie świętych
i błogosławionych, możemy zrozumieć, co to znaczy żyć jako gałązki
prawdziwego krzewu winnego – Chrystusa i przynosić wiele owoców. Ewangelia dzisiejsza uobecniła nam ponownie obraz tej rośliny
bujnie pnącej się na Wschodzie i będącej symbolem siły życiowej,
przenośni służącej ukazaniu piękna i dynamizmu wspólnoty Jezusa
z Jego uczniami i przyjaciółmi.
W przypowieści o winorośli Jezus nie mówi: „Ja jestem winoroślą”,
ale „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15, 5). Oznacza
to: „Tak, jak gałązki są złączone z krzewem winnym, tak i wy należycie
do Mnie! Należąc do Mnie, należycie także nawzajem do siebie”. A ta
przynależność nawzajem do siebie i do Niego nie jest jakimś związkiem
myślowym, wymyślonym czy symbolicznym, ale – że tak powiem – jest
biologiczną, pełną życia przynależnością do Jezusa Chrystusa. Jest to
Kościół, ta wspólnota życia z Nim i ze sobą nawzajem, która opiera
się na chrzcie oraz jest przeżywana i pogłębiana za każdym razem
w Eucharystii. „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym” – te słowa
jednak w istocie znaczą: „Ja jestem wami a wy jesteście Mną”, czyli
niesłychane utożsamienie się Pana z nami, z Jego Kościołem.
Kiedyś pod Damaszkiem sam Chrystus zapytał Szawła – prześladowcę Kościoła: „Dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9, 4). W ten
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sposób Pan wyraża wspólnotę przeznaczenia, wypływającą z głębokiej
komunii życia swego Kościoła z Nim – Chrystusem zmartwychwstałym. Nadal żyje On w swym Kościele na tym świecie. On jest z nami,
a my jesteśmy z Nim. „Dlaczego mnie prześladujesz?”. To w Jezusa
uderzają prześladowania, wymierzone w Jego Kościół. I jednocześnie,
my nie jesteśmy sami, gdy spotyka nas prześladowanie z powodu
naszej wiary, bo Jezus jest z nami.
W przypowieści Jezus mówi: „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia” (J 15, 1) i wyjaśnia,
że robotnik winnicy bierze nóż, obcina suche gałązki, a przycina te,
które owocują, aby dawały więcej owoców. Bóg chce – używając obrazu
użytego przez proroka Ezechiela, o którym słyszeliśmy w pierwszym
czytaniu – usunąć z naszej piersi martwe serce z kamienia, aby dać
nam serce z ciała (por. Ez 36, 26). Chce nam dać nowe, potężne życie. Chrystus przybył, aby powołać grzeszników. To oni potrzebowali
lekarza, nie zdrowi (por. Łk 5, 31 i nn.). I tak oto, jak mówi Sobór
Watykański II, Kościół jest „powszechnym sakramentem zbawienia”
(Lumen Gentium, nr 48), istniejącym dla grzeszników, aby otwierać
im drogę nawrócenia, uzdrowienia i życia. To jest prawdziwa i wielka
misja Kościoła, powierzona mu przez Chrystusa.
Niektórzy, spoglądając na Kościół, zatrzymują się na jego aspekcie zewnętrznym. Kościół wówczas jawi się tylko jako jedna z wielu organizacji w społeczeństwie demokratycznym. Chce ono zatem
oceniać i traktować zgodnie ze swymi normami i przepisami nawet
rzeczywistość tak trudną do zrozumienia jak „Kościół”. Jeśli później
dochodzi jeszcze bolesne doświadczenie, że w Kościele są ryby dobre
i złe, pszenica i kąkol, i jeśli spojrzenie zatrzyma się na rzeczach
negatywnych, wówczas już się nie dostrzega wielkiej i głębokiej tajemnicy Kościoła.
A zatem nie czerpie się już żadnej radości z faktu przynależności
do takiego krzewu winnego, jakim jest „Kościół”. Szerzą się niezadowolenie i narzekania, jeśli nie widać urzeczywistnienia własnych
powierzchownych i błędnych idei o „Kościele” i własnych „marzeń
o Kościele”! Przestaje wówczas cieszyć nawet radosny hymn: „Jestem
wdzięczny Panu, że swą łaską wezwał mnie do swego Kościoła”, który
śpiewały z przekonaniem całe pokolenia katolików.
Pan mówi dalej w swym nauczaniu: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was
będę trwał. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama
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z siebie, jeśli nie trwa we winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we
Mnie trwać nie będziecie. [...], ponieważ beze Mnie – można by
przetłumaczyć: poza Mną – nic nie możecie uczynić” (J 15, 4nn).
Każdy z nas stoi w obliczu takiej decyzji. O tym, jak bardzo
jest ona poważna, mówi nam Pan ponownie w swej przypowieści:
„Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl
i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie” (J 15, 6). Święty
Augustyn zauważa w związku z tym: „Jedno z dwojga winnej latorośli się przynależy: albo winny krzew albo ogień; jeśli [latorośl] nie
jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby więc w ogniu nie była,
niech będzie w winnym krzewie” (Komentarz do Ewangelii św. Jana,
81, 3 [PL 35, 1842]).
Wymagany tutaj wybór uświadamia nam w sposób naglący egzystencjalne znaczenie naszej decyzji życiowej. Jednocześnie obraz
krzewu winnego jest znakiem nadziei i ufności. Sam Chrystus poprzez
Wcielenie przyszedł na ten świat, aby być naszym fundamentem.
W każdej biedzie i suszy, jest On źródłem, dającym wodę życia,
która nas karmi i umacnia. On sam bierze na siebie każdy grzech,
lęk i cierpienie i ostatecznie oczyszcza i przemienia nas w tajemniczy
sposób w dobre wino. Niekiedy w owych chwilach biedy czujemy się
tak, jakbyśmy dostali się między tłocznię, niczym winogrona całkowicie wytłoczone. Wiemy jednak, że zjednoczeni z Chrystusem stajemy
się dojrzałym winem. Bóg potrafi przemieniać w miłość także to,
co ciężkie i przygniatające w naszym życiu. Ważne jest „trwanie”
w winorośli, w Chrystusie. W tym krótkim fragmencie Ewangelista
używa słowa „trwać” ze dwanaście razy. Owo „trwanie w Chrystusie”
kształtuje całą przypowieść. W naszych czasach braku wytchnienia
i dowolności, w których tak wielu ludzi traci orientację i równowagę,
w których wierność miłości w małżeństwie i w przyjaźni stała się tak
krucha i krótkotrwała, w których chcemy wołać w naszej biedzie jak
uczniowie z Emaus: „Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi” (por. Łk 24, 29), tak, ciemność jest wokół nas!, zmartwychwstały
Pan daje nam miejsce schronienia, miejsce światła, nadziei i zaufania,
pokoju i bezpieczeństwa. Gdy susza i śmierć zagrażają gałązkom,
wówczas w Chrystusie jest przyszłość, życie i radość.
Trwanie z Chrystusem oznacza, jak już widzieliśmy, również trwanie z Kościołem. Cała wspólnota wierzących jest mocno złączona
z Chrystusem, winnym krzewem. W Chrystusie my wszyscy jesteśmy
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zjednoczeni. We wspólnocie tej On nas dźwiga, a jednocześnie wszyscy
członkowie nawzajem się wspierają. Wspólnie przeciwstawiają się
burzy i nawzajem dają sobie ochronę. Nie wierzymy osamotnieni,
ale wierzymy z całym Kościołem.
Kościół jako głosiciel Słowa Bożego i szafarz sakramentów jednoczy nas z Chrystusem, prawdziwą winoroślą. Kościół jako „pełnia i uzupełnienie Odkupiciela” (Pius XII, Mystici corporis, AAS
35 [1943] s. 230: „plenitudo et complementum Redemptoris”) jest
naszą rękojmią życia Bożego i pośrednikiem owoców, o których mówi
przypowieść o winorośli. Kościół jest najpiękniejszym darem Bożym.
Dlatego również św. Augustyn stwierdza: „Każdy ma Ducha Świętego
w takim stopniu, w jakim kocha Kościół Chrystusowy” (Traktat nt.
Ewangelii św. Jana, 32, 8 [PL 35, 1656]). Wraz z Kościołem i w Kościele
możemy głosić wszystkim, że Chrystus jest źródłem życia, że jest On
obecny, że jest tą wielką Rzeczywistością, za którą tęsknimy. To On
daje nam samego siebie. Ten, kto wierzy w Chrystusa, ma przed
sobą przyszłość. Bóg nie chce bowiem jałowości, śmierci, bylejakości,
które w końcu przemijają, ale chce rzeczy płodnych i żywych, życia
w obfitości.
Drodzy bracia i siostry! Życzę wam wszystkim, abyście coraz głębiej
odkrywali radość zjednoczenia z Chrystusem w Kościele, abyście mogli
znaleźć pociechę i wyzwolenie w swych potrzebach oraz abyście się
stawali coraz bardziej wspaniałym winem radości i miłości Chrystusa
dla tego świata. Amen.
Tłum. kg (KAI)
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5.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS SPOTKANIA
Z WYZNAWCAMI ISLAMU
W NUNCJATURZE APOSTOLSKIEJ
Berlin, 23 września 2011 r.
Drodzy przyjaciele muzułmanie!
Cieszę się, że mogę was dzisiaj powitać jako przedstawicieli różnych
wspólnot muzułmańskich w Niemczech. Serdecznie dziękuję profesorowi Mouhanadowi Khorchide za uprzejme słowa powitania. Ukazują mi
one, jak bardzo wzrósł klimat wzajemnego szacunku i zaufania między
Kościołem katolickim a wspólnotami muzułmańskimi w Niemczech.
Berlin jest dogodnym miejscem na takie spotkanie, nie tylko dlatego, że jest tu najstarszy meczet na ziemi niemieckiej, ale także
ponieważ w Berlinie w porównaniu z innymi miastami w Niemczech
mieszka największa liczba muzułmanów.
Począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku obecność
wielu rodzin muzułmańskich stawała się w coraz większym stopniu
cechą tego kraju związkowego. Mimo to konieczna będzie nieustanna
praca na rzecz lepszego wzajemnego poznania i zrozumienia. Jest to
ważne nie tylko dla pokojowego współistnienia, ale także dla wkładu,
jaki każdy może wnieść w budowę wspólnego dobra w obrębie tego
samego społeczeństwa.
Wielu muzułmanów przywiązuje duże znaczenie do religijnego
wymiaru życia. Niekiedy jest to jest interpretowane jako prowokacja
w społeczeństwie, które ma skłonność do spychania tego aspektu
na margines lub najwyżej dopuszczenia w sferę decyzji osobistych
poszczególnych osób.
Kościół katolicki jest mocno zaangażowany w zapewnienie, aby
wymiar przynależności religijnej zyskał słuszne uznanie publiczne.
W społeczeństwie coraz bardziej pluralistycznym wymaganie to nie
jest pozbawione znaczenia. W każdym przypadku chodzi o to, aby
zachować szacunek dla drugiego. Wzajemny szacunek wzrasta jedynie na podstawie porozumienia odnośnie pewnych niezbywalnych
wartości, właściwych dla ludzkiej natury, zwłaszcza nienaruszalnej
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godności każdej osoby. Takie porozumienie nie ogranicza ekspresji poszczególnych religii: przeciwnie, pozwala każdemu świadczyć
w sposób konstruktywny o tym, w co wierzy, nie uchylając się od
porównania z innymi.
W Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach, nie tylko
zachodnich, takim ogólnym systemem jest konstytucja, której treść
prawna obowiązuje każdego obywatela, niezależnie od tego czy jest
on członkiem wspólnoty religijnej, czy też nie.
Oczywiście debata na temat najlepszych sformułowań zasad, takich
jak swoboda publicznego praktykowania religii jest szeroka i zawsze
otwarta, ale znaczącym faktem jest to, że Ustawa Podstawowa, ponad 60 lat od jej uchwalenia, wyraża ją nadal w sposób ważny (art.
4, 2). Znajdujemy w niej nade wszystko ów wspólny etos, który jest
u podstaw współżycia obywatelskiego i który w pewien sposób naznacza także zasady pozornie czysto formalne funkcjonowania organów
instytucjonalnych i życia demokratycznego.
Moglibyśmy się pytać, dlaczego taki tekst, który został wypracowany w radykalnie różnym okresie historycznym, w sytuacji kulturowej niemal jednolicie chrześcijańskiej miałby pasować także do
dzisiejszych Niemiec, żyjących w kontekście zglobalizowanego świata
i charakteryzujących się znaczącym pluralizmem w dziedzinie przekonań religijnych.
Wydaje mi się, że przyczyna leży w tym, że twórcy Ustawy
Podstawowej w tym ważnym momencie, byli w pełni świadomi konieczności sięgania po wyjątkowo solidny grunt, na którym mogliby się odnaleźć wszyscy obywatele. Czyniąc to nie abstrahowali od
swej przynależności religijnej; dla wielu z nich chrześcijański obraz
człowieka był wręcz prawdziwą siłą inspirującą. Wiedzieli jednak,
że musieli stawić czoła ludziom o innych podstawach religijnych czy
wręcz niereligijnych; wspólnym gruntem okazało się uznanie pewnych
niezbywalnych praw, które są nieodłącznym elementem natury ludzkiej, uprzednich względem wszelkich sformułowań pozytywnych.
W ten sposób społeczeństwo zasadniczo homogeniczne położyło
fundament, który uznajemy dziś za ważny dla świata charakteryzującego się pluralizmem. Fundament ten wskazuje w istocie także
granice takiego pluralizmu: nie do pomyślenia jest bowiem, aby jakieś
społeczeństwo mogło się na dłuższą metę obejść bez porozumienia
w sprawie podstawowych wartości etycznych.
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Drodzy przyjaciele! Na podstawie tego, co tu zaznaczyłem, wydaje
mi się, że możliwa jest owocna współpraca między chrześcijanami
a muzułmanami. W ten sposób możemy przyczynić się do budowy
społeczeństwa, które pod wieloma względami byłoby inne od tego co
przynieśliśmy ze sobą z przeszłości. Jako ludzie wiary, wychodząc od
naszych różnych przekonań możemy dać ważne świadectwo w wielu
istotnych dziedzinach życia społecznego. Myślę na przykład o obronie
rodziny budowanej na wspólnocie małżeńskiej, poszanowaniu życia
na każdym etapie jego naturalnego przebiegu czy też krzewieniu
większej sprawiedliwości społecznej.
Dlatego uważam za ważne obchody Dnia refleksji, dialogu i modlitwy o pokój i sprawiedliwość na świecie. Pragniemy to uczynić
27-go października, w 25 lat po historycznym spotkaniu w Asyżu
pod przewodnictwem mojego poprzednika, błogosławionego papieża
Jana Pawła II. Przy tej okazji pragniemy w prosty sposób wyrazić, że
my, jako ludzie wiary, wnosimy szczególny wkład w budowę lepszego świata, jednocześnie uznając konieczność wzrastania w dialogu
i wzajemnym szacunku, aby nasze działania były skuteczne.
Z tymi myślami kieruję do was moje serdeczne pozdrowienie
i dziękuję za to spotkanie, które ubogaca mój pobyt w ojczyźnie.
Dziękuję wam za uwagę!
tłum. st (KAI) / Berlin

Przemówienie na spotkaniu z radą kościołów ewangelickich Niemiec

75

6.
PRZEMÓWIENIE NA SPOTKANIU Z RADĄ
KOŚCIOŁÓW EWANGELICKICH NIEMIEC
Erfurt, 23 września 2011 r.
Czcigodne Panie i Panowie!
Zabierając głos, chciałbym przede wszystkim podziękować za tę
sposobność spotkania z wami. Szczególną wdzięczność wyrażam przewodniczącemu Schneiderowi, który w uprzejmych słowach powitał mnie
w waszym kręgu. Chciałbym również podziękować za ten szczególny dar,
że nasze spotkanie może się odbywać w tym historycznym miejscu.
Dla mnie jako Biskupa Rzymu jest chwilą wzruszającą spotkanie
tutaj, w dawnym konwencie augustiańskim w Erfurcie, przedstawicieli
Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Tutaj Marcin Luter
studiował teologię. Tutaj został wyświęcony na kapłana w 1507 r.
Wbrew życzeniu ojca nie dokończył studiów prawniczych, ale studiował teologię i wkroczył na drogę wiodącą do kapłaństwa we wspólnocie
zakonnej św. Augustyna. Na drodze tej nie interesował się tym czy
owym, ale dręczyło go zagadnienie Boga, które stało się jego głęboką
pasją i motywem całej jego drogi życiowej. „Jak zyskam łaskawego
Boga?” – pytanie to przenikało jego serce i stało za wszystkimi jego
poszukiwaniami teologicznymi oraz całą walką wewnętrzną. Teologia
była dla niego nie problemem akademickim, ale walką wewnętrzną
z samym sobą, to zaś z kolei było walką o Boga i z Bogiem.
„Jak zyskam łaskawego Boga?”. Ciągle na nowo porusza mnie, że to
pytanie było siłą napędową całej jego drogi życiowej. Kogo to bowiem
naprawdę obchodzi, nawet wśród chrześcijan? Co oznacza pytanie
o Boga w naszym życiu i w naszym przepowiadaniu? Większość ludzi,
także chrześcijan sądzi, że Bóg w ostatecznym rachunku nie interesuje się naszymi grzechami i cnotami. Wie On oczywiście, że wszyscy
jesteśmy tylko ciałem. Jeśli dzisiaj wierzy się jeszcze w coś ponad to
i w sąd Boży, to jednak prawie wszyscy zakładają w praktyce, że Bóg
powinien być wspaniałomyślny i – ostatecznie – w swym miłosierdziu
przymknie oko na nasze drobne błędy. Czy jednak naprawdę te nasze
błędy są tak małe? Czy może świat nie jest spustoszony z powodu
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zepsucia wielkich, ale także maluczkich, którzy myślą jedynie o własnej
korzyści? Czyż nie jest może zniszczony z powodu potęgi narkotyków,
która żyje z jednej strony, z zachłanności życia i pieniądza, z drugiej
zaś, z nieposkromionej żądzy użycia u osób, które im się oddają? Czy
nie jest może zagrożony narastającą gotowością do przemocy, która
nierzadko przybiera pozory religijności? Czy głód i ubóstwo mogłyby
aż tak spustoszyć całe części świata, gdyby żywsza była w nas miłość
do Boga i wypływająca z niej także miłość do bliźniego, do stworzeń
Bożych, jakimi są ludzie? Można by tak kontynuować. Nie, zło nie
jest drobiazgiem. Nie mogłoby być tak potężne, gdybyśmy naprawdę
postawili Boga w centrum naszego życia. Pytanie: jak Bóg staje wobec
mnie, jak ja staję przed Bogiem? – to palące pytanie Marcina Lutra
winno stać się na nowo i z pewnością w nowej postaci również naszym
pytaniem. Sądzę, że byłoby to pierwsze wezwanie, jakie powinniśmy
usłyszeć w czasie spotkania z Marcinem Lutrem.
Ważne jest też to, że Bóg, jedyny Bóg, Stwórca nieba i ziemi, jest czymś
innym niż hipoteza filozoficzna na temat pochodzenia wszechświata. Ten
Bóg ma oblicze i mówił do nas. Stał się jednym z nas w człowieku Jezusie
Chrystusie – prawdziwym Bogu i zarazem prawdziwym człowieku. Myśl
Lutra i cała jego duchowość była całkowicie chrystocentryczna. „To, co
wspiera sprawę Chrystusa” było dla Lutra rozstrzygającym kryterium
hermeneutycznym w odczytywaniu Pisma Świętego. Zakłada ono jednak,
że Chrystus jest w centrum naszej duchowości i że miłość do Niego,
życie razem z Nim wytycza kierunek naszego życia.
Teraz być może powiecie: no dobrze, ale co to ma wspólnego
z naszą sytuacją ekumeniczną? Czy wszystko to nie jest być może
próbą ominięcia, za pomocą mnóstwa słów, palących problemów, co
do których oczekujemy praktycznego postępu i konkretnych wyników? Odpowiadam na to: sprawą najniezbędniejszą dla ekumenizmu
jest przede wszystkim to, abyśmy pod presją sekularyzacji prawie
niezauważenie nie zagubili wielkich rzeczy wspólnych, które w ogóle
czynią nas chrześcijanami i które pozostały nam jako dar i zadanie.
Było błędem epoki wyznaniowej, że widzieliśmy w większości tylko
to, co nas rozdziela a nie dostrzegaliśmy w sposób egzystencjalny
tego, co mamy wspólne w wielkich wskazaniach Pisma Świętego
i w wyznaniach wiary starożytnego chrześcijaństwa. Wielkim postępem ekumenicznym ostatnich dziesięcioleci jest to, że zdaliśmy sobie
sprawę z owych rzeczy wspólnych i wspólnie się modląc i śpiewając,
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we wspólnym występowaniu na rzecz chrześcijańskiego etosu przed
światem, we wspólnym świadectwie o Bogu Jezusa Chrystusa na tym
świecie, postrzegamy je jako naszą niezbywalną podstawę.
Niebezpieczeństwo utracenia jej nie jest niestety nierealne. Chciałbym
tu odnotować dwa punkty widzenia. W ostatnim czasie geografia chrześcijaństwa zmieniła się dogłębnie i nadal się zmienia. W obliczu nowej
postaci chrześcijaństwa, która szerzy się z ogromnym dynamizmem
misyjnym, niekiedy budzącym niepokój co do swoich form, historyczne Kościoły wyznaniowe są często bezradne. Jest to chrześcijaństwo
o znikomej zawartości instytucjonalnej, z niewielkim bagażem racjonalnym i jeszcze mniejszym bagażem dogmatycznym, a nawet o małej
stabilności. To ogólnoświatowe zjawisko stawia nam wszystkim pytanie:
co ma nam do powiedzenia pozytywnego i negatywnego ta nowa postać
chrześcijaństwa? Tak czy owak staje przed nami na nowo pytanie: czym
jest to, co pozostaje zawsze ważne i co można lub należałoby zmienić
w obliczu naszego podstawowego wyboru w wierze.
Głębsze i w naszym kraju bardziej palące jest drugie wyzwanie dla
całego chrześcijaństwa i o nim chciałbym powiedzieć: chodzi o kontekst
zeświecczonego świata, w którym musimy dziś żyć i dawać świadectwo
o naszej wierze. Nieobecność Boga w naszym społeczeństwie staje się
coraz bardziej uciążliwa, historia Jego objawienia, o którym mówi nam
Pismo, zdaje się być umieszczona w coraz bardziej oddalającej się
przeszłości. Czy należy może poddać się presji sekularyzacji, stać się nowoczesnymi przez rozwadnianie wiary? Oczywiście wiara winna być na
nowo przemyślana i przede wszystkim przeżywana dzisiaj po nowemu,
aby stała się teraźniejszością. Nie pomoże jednak rozcieńczenie wiary,
lecz jedynie przeżywanie jej całkowicie w naszym dniu dzisiejszym. Jest
to zasadnicze zadanie ekumeniczne. Powinniśmy w tym sobie nawzajem
pomagać: wierzyć głębiej i żywiej. Nie wybawi nas taktyka, nie uratuje
ona chrześcijaństwa, lecz wiara przemyślana i przeżywana na nowo,
dzięki której Chrystus a wraz z Nim żyjący Bóg wejdzie w ten nasz
świat. Podobnie jak męczennicy z czasów nazistowskich prowadzili
nas nawzajem ku sobie i spowodowali pierwsze wielkie otwarcie ekumeniczne, podobnie także dzisiaj w zsekularyzowanym świecie wiara
przeżywana od wewnątrz jest najmocniejszą siłą ekumeniczną, która
nas prowadzi ku sobie, ku jedności w jedynym Panu.
tłum. kg (KAI)
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7.
PRZEMÓWIENIE PODCZAS NABOŻEŃSTWA
EKUMENICZNEGO
W BYŁYM KLASZTORZE AUGUSTIAŃSKIM
Erfurt, 23 września 2011 r.
Drodzy siostry i bracia!
„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu
będą wierzyć we Mnie” (J 17, 20) – tak według Ewangelii św. Jana
modlił się Jezus w Wieczerniku do Ojca. Prosi za przyszłe pokolenia wiernych. Spogląda poza Wieczernik, ku przyszłości. Modlił się
także za nas. I prosi o naszą jedność. Ta modlitwa Jezusa nie jest
jedynie przeszłością. Staje On zawsze przed Ojcem, wstawiając się
za nami i tak stoi On w tej chwili pośród nas i pragnie nas włączyć
w Swoją modlitwę. W modlitwie Jezusa znajduje się wewnętrzne,
najgłębsze miejsce naszej jedności. Staniemy się jednością wówczas,
kiedy pozwolimy się wciągnąć w tę modlitwę. Za każdym razem,
gdy jako chrześcijanie gromadzimy się na modlitwie, to zmaganie
się Jezusa o nas i z Ojcem o nas powinno poruszać nasze serca. Im
bardziej pozwolimy się wciągnąć w tę dynamikę, tym bardziej będzie
urzeczywistniać się jedność.
Czy modlitwa Jezusa pozostała niewysłuchana? Historia chrześcijaństwa jest, by tak rzec, widzialną stroną tego dramatu, w którym
Chrystus zmaga się i cierpi wraz z nami, ludźmi. Ciągle na nowo
musi On znosić przeciwieństwo jedności, a mimo to ciągle na nowo
dokonuje się nieustannie jedność z Nim, a tym samym z Trójjedynym
Bogiem. Winniśmy widzieć dwie sprawy: grzech człowieka, który
zapiera się Boga, oddziela się i wycofuje w samego siebie, ale także
zwycięstwa Boga, który wspiera Kościół, mimo jego słabości i nieustannie przyciąga ku sobie ludzi, zbliżając ich w ten sposób nawzajem
do siebie. Dlatego podczas spotkania ekumenicznego powinniśmy nie
tylko ubolewać z powodu podziałów i rozłamów, ale też dziękować
Bogu za wszystkie zachowane w nas elementy jedności i które nieustannie daje nam na nowo. Wdzięczność ta musi być jednocześnie
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gotowością, by nie utracić, wśród pokus i zagrożeń, danej nam w ten
sposób jedności.
Podstawowa jedność polega na fakcie, że wierzymy w Boga
Wszechmogącego, Ojca, Stworzyciela nieba i ziemi, że wyznajemy
Go jako Boga Trójjedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Najwyższa
jedność nie jest samotnością monady, ale jednością przez miłość.
Wierzymy w Boga – konkretnego Boga. Wierzymy, że Bóg przemówił
do nas i stał się jednym z nas. Naszym wspólnym zadaniem w obecnej
chwili jest zaświadczenie o tym Bogu żyjącym.
Czy człowiek potrzebuje Boga, czy rzeczy mają się całkiem dobrze również bez Niego? Kiedy w pierwszej fazie nieobecności Boga
Jego światło nadal jeszcze rzuca poświatę i utrzymuje w całości ład
ludzkiego istnienia, wydaje się, że bez Boga jest to także możliwe.
Ale im bardziej świat oddala się od Boga, tym wyraźniej widać, że
człowiek coraz bardziej „traci” życie w nadużywaniu władzy, w pustce
serca, w pożądaniu przyjemności i szczęścia. Nie da się w człowieku
wykorzenić pragnienia nieskończoności. Człowiek został stworzony
do więzi z Bogiem i potrzebuje Go. Naszą pierwszą posługą ekumeniczną w tym czasie winno być wspólne świadectwo o obecności
żywego Boga, a tym samym udzielenie światu odpowiedzi, której
potrzebuje. Oczywiście całkowicie centralne miejsce w tym podstawowym świadczeniu o Bogu zajmuje świadectwo o Jezusie Chrystusie –
prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieka, który mieszkał z nami, dla
nas cierpiał i umarł, a w zmartwychwstaniu rozerwał bramę śmierci.
Drodzy przyjaciele, umacniajmy się w tej wierze! Pomagajmy sobie
nawzajem w jej przeżywaniu! Jest to wielkie zadanie ekumeniczne,
które wprowadza nas w samo serce modlitwy Jezusa.
Szczerość wiary w Boga przejawia się w życiu Jego słowem. W naszych czasach daj o sobie znać bardzo praktycznie w obronie tego
stworzenia, które uczynił On na swoje podobieństwo – człowieka.
Żyjemy w czasach, gdy podważa się kryteria bycia ludźmi. Etykę
zastępuje rachunek konsekwencji. W tej sytuacji jako chrześcijanie musimy bronić nienaruszalnej godności człowieka od poczęcia
aż do śmierci – począwszy od badań prenatalnych aż po eutanazję. „Tylko ten, kto zna Boga, zna człowieka” – powiedział kiedyś
Romano Guardini. Bez poznania Boga człowiekiem można łatwo
manipulować. Wiara w Boga musi się ukonkretniać w naszym wspólnym konkretnym zaangażowaniu na rzecz człowieka. Częścią tego
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zaangażowania są nie tylko te podstawowe kryteria człowieczeństwa,
ale przede wszystkim i bardzo praktycznie miłość, której naucza nas
Jezus w przypowieści o Sądzie Ostatecznym (Mt 25): Bóg Sędzia
będzie nas sądził według tego, jak zachowywaliśmy się wobec naszych
bliźnich, wobec napotkanych maluczkich Jego braci. Zasadniczym
zadaniem chrześcijan jest gotowość pomocy potrzebującym poza
własnym środowiskiem życia.
Dotyczy to przede wszystkim dziedziny życia osobistego każdego
człowieka. Następnie wspólnoty narodu i państwa, gdzie wszyscy
muszą czuć się odpowiedzialni za siebie nawzajem. Odnosi się to
do naszego kontynentu, w którym jesteśmy wezwani do solidarności
europejskiej. I wreszcie to także poza wszelkie granice: miłość chrześcijańska wymaga od nas zaangażowania na rzecz sprawiedliwości
na całym świecie. Wiem, że Niemcy jako naród i państwo robią
wiele, aby umożliwić wszystkim ludziom istnienie godne człowieka,
i chciałbym za to wyrazić serdeczne podziękowanie.
I wreszcie chciałbym podkreślić głębszy wymiar naszego obowiązku
miłości. Szczerość wiary jest szczególnie widoczna także wtedy, gdy
inspiruje niektórych ludzi, aby byli gotowi do całkowitego powierzenia siebie Bogu, a wychodząc od Boga – innym. Wielka pomoc
będzie konkretna jedynie wówczas, gdy na miejscu istnieją ci, którzy
są całkowicie do dyspozycji innych i w ten sposób uwiarygodniają
miłość Boga. Tacy ludzie są ważnym znakiem prawdy naszej wiary.
Przed wizytą papieża kilkakrotnie mówiono o ekumenicznym darze gościa, jakiego spodziewano się po tej wizycie. Nie ma potrzeby, abym wyszczególniał dary, wymieniane w tym kontekście. W tej
sprawie chciałbym powiedzieć, że jest to polityczne niezrozumienie
wiary i ekumenizmu. Jeśli głowa państwa odwiedza zaprzyjaźniony
kraj, poprzedzają ją zazwyczaj kontakty między instancjami, które
przygotowują zawarcie jednej lub nawet więcej umów między obu
państwami: rozważając zyski i straty, osiąga się kompromis, który
ostatecznie wydaje się być korzystny dla obu stron tak, że traktat
może być podpisany. Tymczasem wiara chrześcijan nie opiera się
na analizie naszych zysków i strat. Wiara tworzona przez samą siebie jest bezwartościowa. Wiara nie jest czymś, co wymyślamy i co
uzgadniamy. Jest ona fundamentem, na którym żyjemy. Jedność
wzrasta nie przez rozważanie plusów i minusów, lecz przez coraz
głębsze przemyślenia i przeżywanie wiary. W ten sposób w ciągu
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ostatnich 50. lat, zwłaszcza od czasu wizyty papieża Jana Pawła II
przed 30. laty, wzrosło wiele elementów wspólnych, za które możemy być jedynie wdzięczni. Z przyjemnością wspominam spotkanie
z komisją pod przewodnictwem biskupa [luterańskiego] Lohsego,
w której doświadczaliśmy wspólnie owego głębokiego przenikania
tych przemyśleń i przeżywania wiary. Pragnę wyrazić serdeczne
podziękowanie wszystkim, którzy w niej współdziałali, a ze strony
katolickiej szczególnie kardynałowi Lehmannowi. Nie wymieniam
innych nazwisk – Pan zna je wszystkie. Wspólnie możemy jedynie
dziękować Bogu za drogi jedności, którymi nas prowadził i z pokorną ufnością włączać się w modlitwę: „Pozwól abyśmy byli jedno,
tak jak Ty jesteś jedno z Ojcem, aby świat uwierzył, że On Ciebie
posłał (por. J 17, 21).
Tł. st (KAI)
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8.
PRZEMÓWIENIE
W CZASIE NIESZPORÓW MARYJNYCH
Etzelsbach, 23 września 2011 r.
Drodzy Siostry i Bracia!
Pragnę was wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić, którzy w tej
godzinie modlitwy przybyliście do Etzelsbach. Sam już w młodości
wiele słyszałem o tym sanktuarium i już wówczas pragnąłem tu kiedyś przybyć, aby wspólnie się modlić. Serdecznie dziękuję biskupowi Wanke za przedstawienie mi pokrótce waszego regionu a także
waszym rzecznikom i przedstawicielom, którzy przekazali mi symboliczne dary waszej krainy i zapoznali mnie z jej różnorodnością.
Jestem więc bardzo szczęśliwy, że obecnie spełnia się moje pragnienie
odwiedzenia Eichsfeld i podziękowania razem z wami Maryi Pannie
tu, w Etzelsbach. „Tu, w przytulnej cichej dolinie” – jak głosi jedna
z pieśni pielgrzymkowych – i „pod starymi lipami” Maryja daje nam
poczucie bezpieczeństwa i nowe siły. W czasach dwóch bezbożnych
dyktatur, które usiłowały zabrać ludziom ich odziedziczoną wiarę, mieszkańcy Eichsfeld byli pewni, że znajdą tu, w sanktuarium
w Etzelsbach, otwarte drzwi i miejsce spokoju wewnętrznego. Tę
szczególną przyjaźń z Maryją, przyjaźń, która wzrastała przez cały
ten czas, chcemy nadal utrzymywać, także przez sprawowanie dzisiejszych Nieszporów Maryjnych.
Kiedy chrześcijanie wszystkich czasów i miejsc zwracają się do
Maryi, pozwalają, aby kierowała nimi spontaniczna pewność, że
Jezus nie może odrzucić próśb swojej Matki; wspierają się na niezachwianej ufności, że Maryja jest jednocześnie także naszą Matką
– Matką, która doświadczyła największego ze wszystkich cierpień,
która rozumie wszystkie nasze trudności i myśli po macierzyńsku nad
ich przezwyciężeniem. Ileż osób w ciągu wieków pielgrzymowało do
Maryi, aby znaleźć przed wizerunkiem Bolesnej Matki Bożej, tak jak
tutaj, w Etzelsbach, pociechę i pokrzepienie!
Spójrzmy na Jej wizerunek! Kobieta w średnim wieku o powiekach
ciężkich od częstego płaczu, a zarazem o zamyślonym spojrzeniu
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skierowanym w dal, jak gdyby rozważając w sercu to, co się wydarzyło.
Na Jej łonie spoczywa bezwładne ciało Syna; obejmuje je delikatnie
i z miłością jak cenny dar. Na obnażonym ciele Syna widzimy oznaki
ukrzyżowania. Lewe ramię Ukrzyżowanego zwisa pionowo w dół.
Być może ta rzeźba Piety, jak to często się zdarzało, była pierwotnie
umieszczona na ołtarzu. W ten sposób Ukrzyżowany wskazuje swym
opuszczonym ramieniem na to, co dzieje się na ołtarzu, gdzie złożona
przez Niego święta ofiara pozostaje obecna w Eucharystii.
Osobliwością cudownego wizerunku z Etzelsbach jest pozycja
Ukrzyżowanego. Większość wyobrażeń Piet ukazuje martwego Jezusa
leżącego z głową zwróconą w lewą stronę, dzięki czemu osoba spoglądająca na rzeźbę może widzieć ranę w Jego boku. Tymczasem
tutaj, w Etzelsbach, rana w boku jest ukryta, gdyż ciało jest obrócone
dokładnie w drugą stronę. Wydaje mi się, że w takim przedstawienie
kryje się głębokie znaczenie, ujawniające się dopiero po uważnym
zastanowieniu się: w cudownym wizerunku z Etzelsbach serca Jezusa
i Jego Matki zwrócone są ku sobie nawzajem, zbliżają się do siebie.
Wzajemnie wymieniają swą miłość. Wiemy, że serce jest także narządem najsubtelniejszej wrażliwości wobec innej osoby, jak również
organem głębokiego współczucia. W sercu Maryi jest miejsce na
miłość, którą Jej Boski Syn chce obdarzyć świat.
Pobożność maryjna skupia się na rozważaniu więzi między Maryją
a Jej boskim Synem. Wierni modlili się, cierpieli i radowali się.
Nieustannie znajdowali nowe aspekty i tytuły, mogące lepiej odkryć
przed nami tę tajemnicę, np. obraz Niepokalanego Serca Maryi jako
symbol głębokiej i bezwarunkowej jedności z Chrystusem w miłości.
To nie samorealizacja prowadzi do prawdziwego rozwoju człowieka,
co jest dzisiaj proponowane jako wzór współczesnego życia, a co
łatwo może zamienić się w formę wyrafinowanego egoizmu – ale
właśnie postawa daru z samego siebie, zwracająca się ku sercu Maryi,
a zarazem ku sercu Odkupiciela i kierująca się także ku bliźniemu
i w ten sposób szczerze możemy odnaleźć siebie.
„Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we
wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego
zamysłu” (Rz 8, 28): dopiero co usłyszeliśmy to w czytaniu. Bóg
sprawił, że w Maryi wszystko współdziała dla dobra i nie przestaje
sprawiać, że przez Maryję dobro szerzy się dalej w świecie. Z Krzyża,
z tronu łaski i odkupienia Jezus dał swoją Matkę, Maryję ludziom
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za Matkę. W chwili ofiarowania siebie za ludzkość uczynił Maryję
w pewnym stopniu pośredniczką strumienia łaski, płynącego z Krzyża.
Pod Krzyżem Maryja staje się towarzyszką i opiekunką ludzi na ich
drodze życiowej. „Dzięki swej macierzyńskiej miłości opiekuje się
braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy
i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej
ojczyzny” (Lumen gentium, nr 62). Rzeczywiście, w życiu przechodzimy różne koleje, ale Maryja wstawia się za nami u swego Syna
i przekazuje nam siłę miłości Bożej.
Nasze zaufanie w skuteczne orędownictwo Matki Bożej i nasza
wdzięczność, której ciągle na nowo doświadczamy, zawierają w sobie
w pewnym stopniu bodziec pobudzający do refleksji, wykraczającej
poza doraźne potrzeby. Co naprawdę chce nam powiedzieć Maryja,
gdy ratuje nas z biedy? Chce pomóc nam pojąć pełnię i głębię naszego powołania chrześcijańskiego. Z macierzyńską delikatnością chce,
abyśmy zrozumieli, że całe nasze życie winno być odpowiedzią na
bogatą w miłosierdzie miłość naszego Boga. Jak gdyby mówiła nam:
zrozum, że Bóg, będący źródłem wszelkiego dobra i nie pragnący
niczego innego, jak tylko twego prawdziwego szczęścia, ma prawo
wymagać od ciebie życia, które poddasz bez zastrzeżeń i z radością
Jego woli i dołożysz starań, aby także inni czynili to samo. „Tam,
gdzie jest Bóg, jest przyszłość”. Istotnie: tam, gdzie pozwalamy, aby
miłość Boża oddziaływała całkowicie na nasze życie, tam otwiera się
niebo. Tam jest możliwe kształtowanie teraźniejszości tak, aby coraz bardziej odpowiadała ona Dobrej Nowinie naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Tam małe rzeczy życia codziennego nabierają znaczenia
i tam wielkie problemy znajdują swe rozwiązanie. Będąc tego świadomi módlmy się do Maryi. Będąc tego świadomi wierzmy w Jezusa
Chrystusa jako naszego Pana i Boga. Amen.
tłum. kg (KAI)
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9.
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.
Erfurt, 24 września 2011 r.
Drodzy siostry i bracia!
„Chwalcie Pana po wieczne czasy, bo jest dobry” – śpiewaliśmy
dopiero co, przed Ewangelią. To prawda, mamy podstawy, by z całego serca dziękować Bogu. Jeśli w tym mieście cofniemy się myślą
wstecz, do 1981 r., Roku Jubileuszowego św. Elżbiety, do czasów
NRD – któżby przypuszczał, że niewiele lat później upadną mury
i druty kolczaste na granicach? A jeśli sięgniemy jeszcze dalej wstecz,
o około siedemdziesiąt lat, aż do 1941 r., do czasów narodowego
socjalizmu, wojny światowej – któż mógłby przewidywać, że tak
zwana „tysiącletnia Rzesza” zaledwie cztery lata później obróci się
w popioły?
Drodzy bracia i siostry, tutaj w Turyngii, w ówczesnej NRD, musieliście znosić zarówno dyktaturę „brunatną [nazistowską], jak i „czerwoną” [komunistyczną], które oddziaływały na wiarę chrześcijańską,
tak jak kwaśny deszcz. Wiele odległych konsekwencji tego okresu
trzeba jeszcze usunąć, zwłaszcza w dziedzinie duchowej i religijnej.
Większość ludzi mieszkających na tej ziemi żyje z dala od wiary
w Chrystusa i wspólnoty Kościoła. Jednakże ostatnie dwie dekady
wskazują także na dobre doświadczenia: szerszy horyzont, wymiana
przekraczająca granice, ufna pewność, że Bóg nas nie opuszcza i prowadzi na nowe sposoby. „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.
Wszyscy jesteśmy przekonani, że nowa wolność pomogła nadać
ludzkiemu życiu większą godność i otworzyć wiele nowych możliwości.
Również z punktu widzenia Kościoła możemy z wdzięcznością podkreślić wiele udogodnień: nowe możliwości działalności parafialnej,
renowację oraz rozbudowę kościołów i ośrodków parafialnych, inicjatywy diecezjalne o charakterze duszpasterskim lub kulturalnym. Staje
jednak przed nami pytanie: czy jednak te możliwości doprowadziły
również do wzrostu w naszej wierze? Czyż nie trzeba poszukiwać
głębokich korzeni wiary i życia chrześcijańskiego w czymś zupełnie
innym, niż w wolności społecznej? Wielu przekonanych katolików
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pozostało wiernych Chrystusowi i Kościołowi, właśnie w trudnej sytuacji zewnętrznego ucisku. Zgodzili się na osobiste niedogodności,
żeby żyć swoją wiarą. Chciałbym w tym miejscu podziękować kapłanom, ich współpracownikom i współpracowniczkom tamtych czasów.
Szczególnie chciałbym przypomnieć duszpasterstwo uchodźców bezpośrednio po II wojnie światowej: wielu duchownych i świeckich dokonało wielkich rzeczy, aby ulżyć trudnej sytuacji uchodźców i dać im
nową ojczyznę. Wreszcie szczere podziękowania kieruję do rodziców,
którzy pomimo sytuacji diaspory i środowiska politycznego wrogiego
Kościołowi wychowali swe dzieci w wierze katolickiej. Z wdzięcznością należy na przykład przypomnieć wakacyjne religijne tygodnie
dla dzieci jak również owocną pracę Katolickiego Domy Młodzieży
„Święty Sebastian” w Erfurcie i „Marcel Callo” w Heiligenstadt.
Zwłaszcza w Eichsfeld wielu katolików przeciwstawiło się ideologii
komunistycznej. Niech Bóg hojnie wynagrodzi wytrwałość w wierze.
Odważne świadectwo i ufna cierpliwość w Bożą Opatrzność są jak
cenne ziarno, które obiecuje obfite owoce w przyszłości.
Obecność Boga przejawia się szczególnie wyraźnie w Jego świętych.
Ich świadectwo wiary może dać nam także dzisiaj dać odwagę do nowego przełomu. Myślimy nade wszystko o świętych patronach diecezji
Erfurt: Elżbiecie z Turyngii, Bonifacym i Kilianie. Elżbieta przybyła
z obcego kraju, z Węgier, do Wartburga w Turyngii. Prowadziła
intensywne życie modlitwy, pokuty i powiązane z ewangelicznym ubóstwem. Regularnie schodziła ze swego zamku w mieście Eisenach, aby
osobiście leczyć ubogich i chorych. Jej życie na tej ziemi trwało krótko
– dożyła jedynie dwudziestu czterech lat – ale owoce jej świętości były
imponujące i rzutowały na następne stulecia. Św. Elżbieta cieszyła
się dużym szacunkiem także ze strony chrześcijan- ewangelików;
może nam ona wszystkim dopomóc w odkryciu pełni przekazanej
wiary i przełożeniu jej na nasze codzienne życie.
Do chrześcijańskich korzeni naszego kraju odsyła nas również
ustanowienie diecezji Erfurt w roku 742 przez św. Bonifacego.
Wydarzenie to stanowi równocześnie pierwszą udokumentowaną
wzmiankę o mieście Erfurt. Biskup-misjonarz przybył z Anglii i ściśle
współpracował z Biskupem Rzymu, Następcą św. Piotra. Wiedział,
że Kościół musi zachować jedność w osobie Piotra. Czcimy go jako
„apostoła Niemiec”; zmarł śmiercią męczeńską. Tutaj, w katedrze
w Erfurcie pochowanych jest dwóch jego towarzyszy, którzy wraz
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z nim zaświadczyli krwią o wierze chrześcijańskiej: to święci Eoban
i Adelar.
W Turyngii jeszcze przed przybyciem misjonarzy anglosaskich pracował wędrowny misjonarz pochodzący z Irlandii – św. Kilian. Wraz
z dwoma towarzyszami zmarł śmiercią męczeńską w Würzburgu, ponieważ krytykował moralnie złe zachowanie rezydującego tam księcia Turyngii. Nie chcemy też w końcu zapominać o św. Sewerze,
patronie kościoła Severikirche tutaj na placu Katedralnym: w IV
wieku był on biskupem Rawenny; w roku 836 jego szczątki zostały
sprowadzone do Erfurtu, aby głębiej zakorzenić wiarę chrześcijańską
w tym regionie.
Co ci święci mają wspólnego? Jak możemy opisać niezwykłość ich
życia i sprawić, by było dla nas owocne? To prawda, święci pokazują
nam, że można i dobrze jest żyć w sposób radykalny relacją z Bogiem,
umieścić Boga na pierwszym miejscu, a nie jako „coś bez większego
znaczenia”, ukryte w jakimś kącie. Święci uświadamiają nam fakt,
że Bóg zwrócił się do nas jako pierwszy, objawił się nam i nadal się
objawia w Jezusie Chrystusie. Chrystus wychodzi nam na spotkanie, rozmawia z każdym z nas i zaprasza, abyśmy Go naśladowali.
Z szansy tej skorzystali święci, niejako wychylili się z samych siebie
ku Niemu – w nieustannym dialogu modlitewnym – i otrzymali od
Niego światło, które zapewniło im dostęp do prawdziwego życia.
Wiara w istocie jest zawsze wiarą wraz z innymi. To, że mogę wierzyć, zawdzięczam przede wszystkim Bogu, który do mnie się zwraca
i, by tak rzec, „rozpala” moją wiarę. Jednakże bardzo praktycznie
zawdzięczam swą wiarę także tym, którzy są blisko mnie, którzy
uwierzyli przede mną i wierzą wraz ze mną. Tym „z”, bez którego
nie może być żadnej wiary osobistej, jest Kościół. Kościół ten nie
zatrzymuje się na granicach państw, o czym świadczy przynależność
świętych, o którym wcześniej wspomniałem: Węgier, Anglii, Irlandii
i Włoch. Tutaj okazuje się jak ważna jest duchowa wymiana, która
rozciąga się na cały Kościół powszechny. Jeśli otworzymy się na
całą wiarę w całej historii i na jej świadectwa w całym Kościele,
wtedy wiara katolicka będzie miała przyszłość jako siła publiczna
w Niemczech. Jednocześnie przypomniane przeze mnie postacie
świętych ukazują wielką płodność świętego życia, tej radykalnej
miłości do Boga i bliźniego. Święci, także kiedy są tylko nieliczni,
zmieniają świat.
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Tak więc przemiany polityczne roku 1989 w naszym kraju były
motywowane nie tylko pragnieniem dobrobytu i swobody przemieszczania się, ale, co najważniejsze, także tęsknotą za prawdziwością.
To pragnienie było podtrzymywane między innymi przez ludzi, którzy całkowicie poświęcili się służbie Bogu i bliźniemu i byli gotowi
poświęcić swoje życie. Oni, a także wspomniani święci, dają nam
odwagę, aby wykorzystać nową sytuację. Nie chcemy chować się
w wierze czysto prywatnej, ale odpowiedzialnie zarządzać zdobytą wolnością. Podobnie jak święci Kilian, Bonifacy, Adelar, Eoban
i Elżbieta z Turyngii chcemy jako chrześcijanie wychodzić naprzeciw
naszym współobywatelom i zaprosić ich, aby wraz z nami odkrywali pełnię Dobrej Nowiny. Będziemy wówczas podobni do słynnego
dzwonu katedry w Erfurcie, który nosi nazwę „Gloriosa” – „bogata
w chwałę”. Jest on uważany za największy swobodnie kołyszący się
dzwon średniowieczny na świecie. Jest on żywym znakiem naszego
głębokiego zakorzenienia w tradycji chrześcijańskiej, ale także sygnałem przebudzenia i zaproszenia misyjnego. Zabrzmi on jeszcze
dzisiaj, przy końcu uroczystej Mszy św. Oby nas pobudził, abyśmy idąc
za przykładem świętych czynili widzialnym i słyszalnym świadectwo
Chrystusa w świecie, w którym żyjemy. Amen.
tł. st (KAI)
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10.
POZDROWIENIE MIESZKAŃCÓW FRYBURGA
Fryburg Bryzgowijski, 24 września 2011 r.
Drodzy przyjaciele,
Z wielką radością pozdrawiam was wszystkich i dziękuję wam
za zgotowane mi serdeczne przyjęcie. Cieszę się, że po pięknych
spotkaniach w Berlinie i Erfurcie jestem teraz z wami we Fryburgu,
w promieniach słońca. Szczególne podziękowanie kieruję do jego
Ekscelencji arcybiskupa Roberta Zollitscha za jego zaproszenie i za
jego uprzejme słowa powitania.
„Tam, gdzie Bóg, tam jest przyszłość”, tak brzmi motto tej wizyty
duszpasterskiej. Jako Następca Apostoła Piotra, któremu Pan powierzył zadanie umacniania braci (por. Łk 22, 32), chętnie przybyłem
także do was, do tego pięknego miasta, aby modlić się razem z wami,
aby głosić Słowo Boże oraz aby sprawować Eucharystię. Proszę o waszą modlitwę, aby te dni były owocne i aby Bóg utwierdzał w nas
wiarę, umacniał naszą nadzieję i aby wzrastała nasza miłość. Obyśmy
w tych dniach na nowo uświadamiali sobie, jak bardzo Bóg nas kocha
i jak bardzo jest On dobry, tak abyśmy złożyli w Jego ręce z pełnym
zaufaniem samych siebie i wszystko, co porusza nasze serca i jest
ważne dla nas. W Nim mamy zapewnioną przyszłość; to On nadaje
sens naszemu życiu i może poprowadzić je do pełni. Niech Pan wam
towarzyszy w pokoju i uczyni was głosicielami radości!
tł. kg (KAI)
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11.
PRZEMÓWIENIE NA SPOTKANIU
Z PRZEDSTAWICIELAMI KOŚCIOŁÓW
PRAWOSŁAWNYCH I WSCHODNICH
Fryburg Bryzgowijski, 24 września 2011 r.
Eminencje, Ekscelencje,
Czcigodni przedstawiciele Kościołów prawosławnych
i wschodnich!
Jest dla mnie wielką radością, że mogliśmy się dzisiaj spotkać.
Serdecznie dziękuję wam wszystkim za przybycie i możliwość tej przyjaznej wymiany myśli. Szczególnie dziękuję metropolicie Augustynowi
za jego słowa pełne ufności. Chętnie powtarzam w tym gronie słowa, które wypowiedziałem już w innym miejscu: pośród Kościołów
i Wspólnot chrześcijańskich prawosławie jest nam teologicznie najbliższe. Zarówno katolicy jak i prawosławni mają tę samą strukturę
Kościoła pierwszych wieków. Możemy więc mieć nadzieję, że niezbyt
odległy jest dzień, kiedy ponownie będziemy mogli wspólnie sprawować Eucharystię (por. Światłość świata. Benedykt XVI w rozmowie
z Peterem Seewaldem, s. 111).
Kościół katolicki z zainteresowaniem i sympatią śledzi rozwój
parafii prawosławnych w Europie Zachodniej, który w ostatnich
dekadach odnotował dostrzegalny wzrost. W Niemczech mieszka
dziś około 1,6 miliona chrześcijan prawosławnych i wschodnich. Stali
się oni integralną częścią społeczeństwa, która ożywiła skarb kultury i wiary chrześcijańskiej w Europie. Cieszę się z intensyfikacji
współpracy wszechprawosławnej, która w ostatnich latach osiągnęła
istotny postęp. Utworzenie Prawosławnych Konferencji Biskupów
tam, gdzie Kościoły prawosławne znajdują się w diasporze, jest wyrazem silnych relacji wewnątrzprawosławnych. Cieszę się, że także
w Niemczech w minionym roku podjęto ten krok. Oby doświadczenia
zbierane w tych Konferencjach Biskupich zacieśniały więzy między
Kościołami prawosławnymi i posunęły naprzód starania o zwołanie
Soboru Wszechprawosławnego.
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Od czasów, kiedy byłem profesorem w Bonn, a następnie szczególnie jako arcybiskup Monachium i Fryzyngi, poprzez osobistą przyjaźń
z przedstawicielami prawosławia mogłem coraz głębiej poznawać
i pokochać Kościoły prawosławne. Rozpoczęła się wówczas praca
Komisji Wspólnej Konferencji Episkopatu Niemiec i Kościołów prawosławnych. Od tej pory swoimi tekstami na temat kwestii duszpasterskich i praktycznych krzewi ona wzajemne zrozumienie i przyczynia
się do umocnienia i rozwoju stosunków katolicko-prawosławnych
w Niemczech.
Równie ważne jest kontynuowanie prac nad wyjaśnieniem różnic teologicznych, ponieważ ich przezwyciężenie jest niezbędne dla
przywrócenia pełnej jedności, na którą mamy nadzieję i o którą się
modlimy. Nade wszystko musimy kontynuować nasze wysiłki na rzecz
właściwego zrozumienia kwestii prymatu. W tym względzie mogą
nam dać owocne impulsy na przyszłość myśli odnośnie do rozróżnienia między istotą a formą sprawowania prymatu, jakie Jan Paweł
II przedstawił w swej encyklice Ut unum sint, nr 95.
Z wdzięcznością spoglądam też na prace Międzynarodowej
Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem
Rzymskokatolickim a starożytnymi Kościołami Wschodu. Cieszę
się, czcigodne eminencje i przedstawiciele starożytnych Kościołów
Wschodu, ze spotkania w waszych osobach przedstawicieli Kościołów,
zaangażowanych w ten dialog. Osiągnięte dotychczas rezultaty rodzą
wzajemne porozumienie i przybliżają nas do siebie.
W obecnej tendencji, kiedy niemało osób chce poniekąd „wyzwolić” życie publiczne od Boga, Kościoły chrześcijańskie w Niemczech
– wśród nich właśnie prawosławne i wschodnie – na podstawie wiary
w jednego Boga i Ojca wszystkich ludzi zmierzają wspólną drogą
pokojowego świadectwa na rzecz porozumienia i wspólnoty ludów.
Czyniąc to nie pomijają stawiania cudu Wcielenia Boga w centrum
przepowiadania. Mając świadomość, że na tym cudzie oparta jest
godność każdego człowieka, wspólnie angażują się w obronę życia
ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Wiara w Boga,
Stwórcę życia oraz bezwarunkowa wierność godności każdego człowieka umacniają chrześcijan w energicznym przeciwstawianiu się
wszelkim ingerencjom manipulacyjnym i selektywnym przeciw życiu ludzkiemu. Mając świadomość wartości małżeństwa i rodziny,
jako chrześcijanie uważamy za bardzo ważną ochronę integralności
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i wyłączności małżeństwa mężczyzny i kobiety przed wszelką błędną interpretacją. Tutaj wspólne zaangażowanie chrześcijan, w tym
wielu prawosławnych i wschodnich, wnosi cenny wkład w budowę
społeczeństwa, które może mieć przyszłość, w którym osobie ludzkiej
okazywane jest należne poszanowanie.
Na koniec skierujmy nasze spojrzenie na Maryję, Hodegetrię,
„Przewodniczkę na drodze”, która jest czczona również na Zachodzie
jako „Przewodniczka chrześcijan”. Trójca Przenajświętsza dała ludzkości Maryję, dziewiczą Matkę, aby wstawiając się, prowadziła nas poprzez czasy i wskazywała nam drogę do doskonałości. Pragniemy jej się
powierzyć i przedstawić naszą prośbę, byśmy stawali się w Chrystusie
wspólnotą coraz ściślej wewnętrznie zjednoczoną, na cześć i chwałę
Jego imienia. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!
tł. st (KAI)
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12.
PRZEMÓWIENIE DO CZŁONKÓW
PREZYDIUM KOMITETU CENTRALNEGO
KATOLIKÓW NIEMIECKICH
Fryburg Bryzgowijski, 24 września 2011 r.
Drodzy bracia i siostry!
Jestem wdzięczny za możliwość spotkania z wami, członkami
Prezydium Komitetu Centralnego Katolików Niemieckich (ZdK)
tutaj we Fryburgu. Chętnie wyrażam swe uznanie dla waszego
zaangażowania, z jakim reprezentujecie interesy katolików w sferze publicznej i sugestie, jakie dajecie dla działania apostolskiego
Kościoła oraz katolików w społeczeństwie. Dziękuję również przewodniczącemu ZdK, panu Aloisowi Glückowi, za jego uprzejme
słowa powitania.
Drodzy przyjaciele! Od lat istnieją tzw. programy „exposure” –
pomocy dla krajów rozwijających się. Liderzy życia politycznego,
gospodarczego i kościelnego przez pewien czas dzielą swój dzień
powszedni z ubogimi w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej. Wchodzą
w sytuację życia tych osób, aby postrzegać świat ich oczyma i wyciągnąć z tego naukę dla swego solidarnego działania.
Wyobraźmy sobie, że taki program „exposure” miałby miejsce
tutaj, w Niemczech. Eksperci z jakiegoś dalekiego kraju chcieliby
przeżyć tydzień w przeciętnej rodzinie niemieckiej. Podziwialiby
tutaj wiele rzeczy, na przykład dobrobyt, porządek i efektywność.
Spoglądając jednak bez uprzedzeń, dostrzegliby także wiele biedy:
ubóstwa w zakresie stosunków międzyludzkich i ubóstwo w sferze
religijnej.
Żyjemy w czasie charakteryzującym się w znacznym stopniu
podświadomym relatywizmem, przenikającym wszystkie dziedziny
życia. Czasami ów relatywizm staje się wojowniczy, kiedy obraca
się przeciw ludziom twierdzącym, że wiedzą, gdzie można znaleźć prawdę lub sens życia. Obserwujemy, jak ten relatywizm ma
coraz większy wpływ na stosunki międzyludzkie i społeczeństwo.
Znajduje to także odzwierciedlenie w niestabilności i zmienności
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wielu ludzi oraz nadmiernym indywidualizmie. Niejedni wydają się
w ogóle niezdolni do jakiegokolwiek wyrzeczenia, czy poświęcenia
dla innych. Ponadto słabnie bezinteresowne zaangażowanie dla
dobra wspólnego, w dziedzinie społecznej i kulturalnej czy też na
rzecz potrzebujących. Z kolei inni nie są już zdolni do bezwarunkowego związania się z partnerem. Trudno zdobyć się na odwagę
przyrzeczenia wierności na całe życie; odwagi, aby zdecydować się
i powiedzieć, że należę od teraz całkowicie do ciebie, lub być gotowym na wierność i autentyczność oraz szczerze szukać rozwiązania
problemów.
Drodzy przyjaciele! W programie „exposure” po analizie następuje wspólna refleksja. Ta ocena musi uwzględniać całą osobę
ludzką, a należy do tego nie tylko domyślnie, ale wręcz wprost
– jej związek ze Stwórcą. Widzimy, że w naszym bogatym zachodnim świecie wiele brakuje. Wielu ludziom brakuje doświadczenia
Bożej dobroci. Nie znajdują jakiegokolwiek kontaktu z oficjalnymi
Kościołami z ich tradycyjnymi strukturami. Dlaczego? Myślę, że
jest to pytanie, nad którym musimy zastanowić się bardzo poważnie. Zajęcie się tym jest głównym zadaniem Papieskiej Rady ds.
Krzewienia Nowej Ewangelizacji. Ale należy ono oczywiście do
nas wszystkich. Niech mi będzie wolno poruszyć pewien punkt
specyficznej sytuacji w Niemczech. Kościół w Niemczech jest
doskonale zorganizowany. Czy jednak za tymi strukturami kryje
się odpowiadająca im siła duchowa – siła wiary w Boga żywego?
Uczciwie trzeba jednak powiedzieć, że istnieje u nas przerost
struktur nad Duchem. Chciałbym dodać, że jedynym kryzysem
Kościoła w świecie zachodnim jest kryzys wiary. Jeśli nie odnajdziemy prawdziwej odnowy wiary, wszystkie reformy strukturalne
będą nieskuteczne.
Wróćmy do ludzi, którym brakuje doświadczenia Bożej dobroci. Potrzebują oni miejsc, gdzie mogą mówić o swojej tęsknocie
wewnętrznej. Jesteśmy tu powołani do poszukiwania nowych dróg
ewangelizacji. Jedną z takich dróg mogą być małe wspólnoty, gdzie
możliwe jest przeżywanie przyjaźni i pogłębianie ich na częstym
wspólnym uwielbianiu Boga. Są to osoby, które w swoim miejscu
pracy oraz w gronie rodzinnym czy kręgu znajomych mówią o swoich małych doświadczeniach wiary, świadcząc w ten sposób o nowej
bliskości Kościoła wobec społeczeństwa. Ukazuje im się wówczas
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coraz wyraźniej, że wszyscy potrzebują tego pokarmu miłości, konkretnej przyjaźni między i z Panem. Ważne pozostaje powiązanie
z siłą witalną Eucharystii, gdyż bez Chrystusa nic nie możemy uczynić
(por. J 15, 5).
Drodzy bracia i siostry, niech Pan zawsze wskazuje nam drogę,
abyśmy wspólnie byli światłem w świecie i ukazywali naszym braciom
w człowieczeństwie drogę do źródła, gdzie mogą zaspokoić swoje
najgłębsze pragnienia życia.
tł. st (KAI)
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13.
PRZEMÓWIENIE NA CZUWANIU
MODLITEWNYM Z MŁODZIEŻĄ
Fryburg Bryzgowijski, 24 września 2011 r.
Drodzy młodzi przyjaciele!
Przez cały dzień cieszyłem się na ten wieczór, aby być tutaj
z wami i przeżywać wspólnotę modlitewną. Niektórzy z was byli już
na Światowym Dniu Młodzieży, gdzie mogliśmy doświadczyć szczególnej atmosfery spokoju, głębokiej wspólnoty i wewnętrznej radości, charakteryzującej wieczorne czuwanie modlitewne. Chciałbym,
abyśmy mogli także obecnie przeżyć takie doświadczenie: aby Pan
dotknął nas i uczynił nas radosnymi świadkami, którzy razem się
modlą i wspierają się wzajemnie – i to nie tylko dzisiejszego wieczoru,
ale przez całe swe życie.
We wszystkich kościołach, katedrach i klasztorach, wszędzie, gdziekolwiek gromadzą się wierni, aby sprawować Wigilię
Paschalną, ta najświętsza ze wszystkich nocy rozpoczyna się od
zapalenia paschału, którego światło jest przekazywane wszystkim obecnym. Maleńki płomyk rozchodzi się w kręgu wielu świec
i rozświetla ciemny dom Boży. W tym cudownym obrzędzie liturgicznym, który naśladowaliśmy w czasie naszego czuwania modlitewnego, odsłania się przed nami, w znakach, które mówią więcej
od słów, tajemnica naszej wiary chrześcijańskiej. Ten, który mówi
sam o sobie: „Ja jestem światłością świata” (J 8, 12), sprawia,
aby nasze życie jaśniało i żeby w ten sposób było prawdą to, co
przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii: „Wy jesteście światłem
świata” (Mt 5, 14). To nie nasze ludzkie trudy ani współczesny
postęp techniczny wnoszą światło w ten świat. Ciągle na nowo
winniśmy doświadczać, że nasze zaangażowanie na rzecz lepszego i sprawiedliwszego ładu napotyka na ograniczenia. Cierpienia
niewinnych, a wreszcie śmierć każdego człowieka tworzą nieprzeniknioną ciemność, którą mogą rozjaśnić chyba tylko na chwilę
nowe doświadczenia, jak błyskawica w nocy. Ostatecznie jednak
pozostaje przerażająca ciemność.
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Pośród nas mogą być mrok i ciemności, a jednak widzimy światło:
mały, nikły płomyk, który jest silniejszy od mroku, zdającego się tak
potężnym i niemożliwym do przezwyciężenia. Chrystus, który powstał z martwych, jaśnieje na tym świecie i to najjaśniej tam, gdzie,
po ludzku sądząc, wszystko wydaje się mroczne i pozbawione nadziei. On zwyciężył śmierć – On żyje – i wiara w Niego przenika jak
małe światło to wszystko, co jest mroczne i groźne. Ten, kto wierzy
w Chrystusa, z pewnością nie zawsze ma w życiu promienne słońce,
tak jak gdyby można było oszczędzić jemu cierpień i trudności, ale
jest to zawsze jasne światło, które wskazuje mu drogę, prowadzącą do
życia w obfitości (por. J 10, 10). Oczy tego, kto wierzy w Chrystusa,
dostrzegają nawet w najciemniejszą noc światło i widzą już blask
nowego dnia.
Światło nie pozostaje samo. Wszędzie wokoło zapalają się nowe
światła. Pod ich blaskiem przestrzeń nabiera konturów tak, że można
się zorientować. Nie żyjemy sami na świecie. Właśnie w ważnych
sprawach naszego życia jesteśmy zdani na inne osoby. Zwłaszcza
w sprawach wiary nie pozostajemy sami, ale stanowimy ogniwa
wielkiego łańcucha ludzi wierzących. Nikt nie może wierzyć, jeśli
nie wspiera go wiara innych, a przez moją wiarą przyczyniam się
z kolei do umocnienia innych w wierze. Pomagamy sobie, aby być
nawzajem dla siebie wzorami, pozwalając aby inni mieli udział w tym
co nasze, w naszych myślach, czynach, naszej sympatii. Pomagamy
też sobie wzajemnie, aby się orientować i określić swoje miejsce
w społeczeństwie.
Drodzy przyjaciele, „Ja jestem światłością świata – wy jesteście
światłem świata” – mówi Pan. Jest czymś tajemniczym i wspaniałym,
że Jezus mówi o sobie samym i o każdym z nas to samo, a zatem
o „byciu światłem”. Jeśli wierzymy, że On jest Synem Bożym, który
uzdrawiał chorych i wskrzeszał umarłych, co więcej – że On sam
zmartwychwstał z grobu i naprawdę żyje, wówczas rozumiemy, że jest
On światłem, źródłem wszelkich świateł tego świata. My zaś ciągle
na nowo pomimo najlepszych intencji doświadczamy klęski naszych
zabiegów i osobistych niepowodzeń. Pozornie świat, w którym żyjemy,
mimo postępu technicznego, w ostatecznym rozrachunku nie staje się
lepszy. Nadal istnieją wojny, terror, głód i choroby, skrajne ubóstwo
i bezlitosny ucisk. I nawet ci, którzy w historii uchodzili za „niosących
światło”, nie będąc jednak rozpalonymi przez Chrystusa – jedyne
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i prawdziwe światło – nie stworzyli właśnie żadnego doczesnego raju,
ale wznieśli raczej dyktatury i ustroje totalitarne, w których dławiono
nawet najmniejszą iskrę człowieczeństwa.
W tym momencie nie możemy przemilczać faktu, że istnieje zło.
Widzimy je w wielu miejscach tego świata; ale widzimy je także – i to
nas przeraża – w naszym własnym życiu. Tak, w naszym własnym
sercu istnieją skłonności do zła, egoizmu, zawiści, agresywności.
Być może z pewną dozą samodyscypliny mogą one być w jakimś
stopniu kontrolowane. Trudniej natomiast jest z bardziej ukrytymi
formami zła, które mogą nas otaczać jak nieokreślona mgła, a są
nimi inercja i ociężałość w pragnieniu i czynieniu dobra. Co pewien czas w historii uważni świadkowie czasów zwracali uwagę, że
Kościołowi szkodzą nie jego przeciwnicy, ale „letni” chrześcijanie.
Jakże może wówczas Chrystus mówić, że chrześcijanie – a przy tym
może również owi chrześcijanie słabi i często tacy letni – są światłem
świata? Może zrozumielibyśmy, gdyby do nas wołał: nawróćcie się!
Bądźcie światłem świata! Zmieńcie swoje życie, uczyńcie je jasnym
i wspaniałym! Czy nie musimy się dziwić, że Pan nie kieruje do nas
żadnego apelu, ale mówi: jesteśmy światłem świata, promieniejemy
i jaśniejemy w ciemności?
Drodzy przyjaciele, św. Paweł Apostoł w wielu swych listach nie
unika nazywania swych współczesnych członków wspólnot lokalnych
„świętymi”. Staje się tu oczywiste, że każdy ochrzczony – zanim jeszcze mógłby dokonywać dobrych dzieł lub wielkich wyczynów – jest
uświęcony przez Boga. W sakramencie chrztu Pan zapala, by tak
rzec, światło w naszym życiu, światło, które katechizm określa jako
łaska uświęcająca. Ten, kto zachowuje to światło i żyje w łasce, jest
rzeczywiście święty.
Drodzy przyjaciele, obraz świętych co pewien czas przedstawiany
jest w formie karykaturalnej i zniekształconej, jak gdyby bycie świętym oznaczało bycie nieżyciowym, naiwnym i pozbawionym radości.
Nierzadko sądzi się, że świętym jest tylko ten, kto dokonuje czynów ascetycznych i moralnych na najwyższym poziomie i że dlatego
z pewnością można go czcić, ale w żadnym nie można go naśladować
w swoim życiu. Jakże fałszywy i zniechęcający jest taki pogląd! Nie
ma ani jednego świętego, poza Najświętszą Maryją Panną, który nie
zaznałby także grzechu i który nigdy by nie upadł. Drodzy przyjaciele,
Chrystus interesuje się nie tyle tym, ile razy w życiu się potykacie, ale
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ile razy powstajecie na nowo. Nie wymaga wspaniałych wyczynów, ale
chce, aby Jego światło w nas jaśniało, abyśmy Go naśladowali. On
was nie wzywa, ponieważ jesteście dobrzy i doskonali, ale ponieważ
to On jest dobry i chce uczynić was swoimi przyjaciółmi. Tak, wy
jesteście światłem świata, gdyż Jezus jest waszym światłem. Jesteście
chrześcijanami nie dlatego, że dokonujecie rzeczy szczególnych i niezwykłych, ale dlatego, że On – Chrystus jest naszym życiem. Jesteście
świętymi, ponieważ działa w was Jego łaska.
Drodzy przyjaciele, w ten wieczór, podczas którego gromadzimy
się na modlitwie wokół jedynego Pana, przeczuwamy prawdę słowa
Chrystusowego, według którego nie może pozostawać ukryte miasto
znajdujące się na górze. To zgromadzenie jaśnieje w różnych znaczeniach słowa – w jasności niezliczonych świateł, w blasku tak wielu
młodych, którzy wierzą w Chrystusa. Świeca może udzielać światła
tylko wtedy, gdy pozwoli się, aby strawił ją płomień. Byłaby bezużyteczna, gdyby jej wosk nie żywił płomienia. Pozwólcie, aby Chrystus
w was płonął, nawet wówczas kiedy może to oznaczać ofiarę i wyrzeczenie. Nie bójcie się, że możecie coś stracić i poniekąd zostać na
końcu z pustymi rękoma. Miejcie odwagę angażować swe zdolności
i dary dla Królestwa Bożego i ofiarować samych siebie – jak wosk
świecy – aby poprzez was Pan rozświetlał ciemności. Ośmielcie się
być żarliwymi świętymi, w których oczach i sercach jaśnieje miłość
Chrystusa i którzy w ten sposób niosą światło światu. Ufam, że wy
i wielu innych młodych tu, w Niemczech, będą pochodniami nadziei,
które nie pozostaną w ukryciu. „Wy jesteście światłem świata”. Gdzie
jest Bóg, tam jest przyszłość. Amen.
tł. kg (KAI)
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14.
HOMILIA PODCZAS MSZY ŚW.
Fryburg Bryzgowijski, 25 września 2011 r.
Drodzy bracia i siostry!
Jestem wzruszony odprawiając po raz kolejny Eucharystię – dziękczynienie z tak wielu osobami przybyłymi z różnych części Niemiec
oraz krajów sąsiednich. Pragniemy kierować nasze dziękczynienie
zwłaszcza ku Bogu, w którym poruszamy się i żyjemy. Chciałbym
również podziękować wszystkim za modlitwy w intencji Następcy
Piotra, aby mógł nadal wykonywać swoje obowiązki z radością i ufną
nadzieją oraz umacniać swych siostry i braci w wierze.
„Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją
wszechmoc” – mówiliśmy w dzisiejszej kolekcie. W pierwszym czytaniu
słyszeliśmy, jak Bóg w dziejach Izraela pozwolił rozpoznać potęgę
swego miłosierdzia. Doświadczenie z niewoli babilońskiej pogrążyło
naród w kryzysie wiary: dlaczego przytrafiło się to nieszczęście? Czyż
Bóg nie był naprawdę potężny?
W obliczu wszystkich straszliwych rzeczy, jakie dzieją się w świecie istnieją teologowie, który, którzy mówią, że Bóg nie może być
wszechmocny. Natomiast my wyznajemy Boga Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi. Jesteśmy zadowoleni i wdzięczni, że jest
On wszechmocny. Ale musimy też mieć świadomość, że wypełnia On
swoją władzę inaczej, niż zwykli to czynić ludzie. On sam wytyczył
granice swojej mocy, uznając wolność swoich stworzeń. Cieszymy
się i jesteśmy wdzięczni za dar wolności. Ale jesteśmy przerażeni,
kiedy widzimy straszliwe rzeczy, do których z tego powodu dochodzi.
Zaufajmy Bogu, którego moc przejawia się przede wszystkim we
współczuciu i przebaczeniu.
Drodzy wierni, bądźmy też pewni, że Bóg pragnie zbawienia
swojego ludu. On pragnie naszego zbawienia. Zawsze, a zwłaszcza
w czasach niebezpieczeństwa i wstrząsów jest blisko nas, Jego serce
bije dla nas, pochyla się nad nami. Aby moc jego miłosierdzia mogła
dotknąć naszych serc, konieczne jest otwarcie na Niego, potrzebna
jest gotowość do zaniechania zła i wydostania się z obojętności oraz
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zrobienie miejsca na Jego słowo. Bóg szanuje naszą wolność. On
nas nie zmusza.
Jezus podejmuje w Ewangelii ten podstawowy temat przepowiadania prorockiego. Opowiada przypowieść o dwóch synach, których
ojciec prosi, żeby pracowali w jego winnicy. Jeden z nich odpowiedział: „«Idę, panie», lecz nie poszedł” (Mt 21, 29). Drugi natomiast
powiedział do Ojca: „«Nie chcę». Później jednak opamiętał się i poszedł” (Mt 21, 30). Na pytanie Jezusa, który z dwóch wypełnił wolę
Ojca, słuchacze odpowiedzieli: „Ten drugi” (Mt 21,31). Przesłanie
tej przypowieści jest jasne: nie liczą się słowa, lecz działanie, akty
nawrócenia i wiary. Jezus skierował to przesłanie do arcykapłanów
i starszych ludu, to znaczy do religijnych ekspertów ludu Izraela.
Mówią oni najpierw „tak” wobec woli Bożej. Ale ich religijność staje
się rutyną, a Bóg już ich nie niepokoi. Dlatego uważają przesłanie
Jana Chrzciciela i orędzie Jezusa Chrystusa za uciążliwe. Dlatego
Pan kończy swą przypowieść drastycznymi słowami: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł
bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to,
ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć” (Mt
21,31-32). Słowo to przetłumaczone na język naszych czasów mogłoby brzmieć następująco: agnostycy, którzy nie znajdują spokoju
z powodu pytania o Boga, ludzie, którzy cierpią z powodu naszych
grzechów i tęsknią za czystym sercem, są bliżsi królestwu Bożemu
niż rutyniarze kościelni, którzy widzą w Kościele jedynie aparat, ale
których serce jest obojętne na wiarę.
Tak więc słowa Jezusa powinny nas skłonić do refleksji, wstrząsnąć nami. Nie oznacza to jednak, że wszystkich tych, którzy żyją
w Kościele i dla niego pracują należy zaszeregować jako dalekich od
Jezusa i Królestwa Bożego. Absolutnie nie! Jest to raczej właściwa
chwila, żeby skierować słowa głębokiej wdzięczności wielu etatowym
i nieetatowym współpracownikom, bez których nie do pomyślenia
byłoby życie parafii i Kościoła jako całości. Kościół w Niemczech
ma wiele instytucji społecznych i charytatywnych, w których miłość
bliźniego praktykowana jest w formie efektywnej także społecznie,
i to aż po krańce ziemi. Pragnę wyrazić moją wdzięczność i uznanie
wszystkim osobom angażującym się w niemiecką Caritas lub inne
organizacje kościelne, lub wielkodusznie poświęcającym swój czasu
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i energię jako wolontariusze w Kościele. Posługa taka wymaga nade
wszystko kompetencji rzeczowej i zawodowej. Lecz w sensie nakazu Jezusa trzeba więcej: otwartego serca, które pozwala dotknąć
się miłością Chrystusa i w ten sposób obdarzyć bliźniego, który nas
potrzebuje, czymś więcej niż posługą techniczną: miłością, w której
ukazuje się drugiemu miłującego Boga – Chrystusa. Postawmy więc
sobie pytanie: co z moją osobistą relację z Bogiem – w modlitwie,
w niedzielnej Mszy św., w pogłębianiu wiary poprzez rozważanie Pisma
Świętego oraz studium Katechizmu Kościoła Katolickiego? Drodzy
przyjaciele! Odnowa Kościoła może ostatecznie przyjść jedynie przez
gotowość do nawrócenia i przez odnowienie wiary.
W Ewangelii dzisiejszej niedzieli jest mową o dwóch synach, za którymi stoi tajemniczy, trzeci syn. Pierwszy syn mówi „tak” ale nie wypełnia tego, co mu nakazano. Drugi syn mówi „nie” ale wypełnia później
wolę Ojca. Trzeci syn mówi „tak” i czyni także to, co mu kazano. Tym
trzecim synem jest Syn Jednorodzony Boga, Jezus Chrystus, który nas
wszystkich tutaj przyprowadził. Jezus przychodząc na świat powiedział:
„Oto idę..., abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10, 7). Owo „tak”,
On nie tylko powiedział, ale wypełnił. W hymnie chrystologicznym drugiego czytania mowa jest o tym, że: „On, istniejąc w postaci Bożej, nie
skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił
samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,
6-8). W pokorze i posłuszeństwie Jezus wypełnił wolę Ojca, umarł za
swoich braci i siostry na krzyżu, wybawił nas od pychy i uporu. Dziękujmy
mu za oddanie samego siebie, zegnijmy kolana przed Jego Imieniem
i wyznawajmy wraz z pierwszym pokoleniem uczniów: „Jezus Chrystus
jest Panem – ku chwale Boga Ojca” (Flp 2,10).
Życie chrześcijańskie nieustannie musi orientować się według
kryteriów Chrystusa. „To dążenie niech was ożywia; ono też było
w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5), pisze św. Paweł we wprowadzeniu
do hymnu chrystologicznego. Kilka wersetów wcześniej, zachęca:
„Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc
przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne
współczucie – dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli
te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko
jednego” (Flp 2,1-2). Podobnie jak Chrystus był w pełni zjednoczony
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z Ojcem i Jemu posłuszny, tak też i Jego uczniowie powinni być
posłuszni Bogu mieć nawzajem te same dążenia.
Drodzy przyjaciele! Wraz z Pawłem odważę się was wezwać: dopełnijcie mojej radości, będąc mocno zjednoczonymi w Chrystusie!
Kościół w Niemczech stawi czoła wielkim wyzwaniom teraźniejszości
i przyszłości i pozostanie zaczynem w społeczeństwie, jeśli kapłani,
osoby konsekrowane i świeccy wierzący w Chrystusa, dochowując
wierności swemu specyficznemu powołaniu będą współpracować
w jedności; jeśli parafie, wspólnoty i ruchy będą się wzajemnie wspierały i ubogacały; jeśli ochrzczeni i bierzmowani będą nieść wysoko
pochodnię autentycznej wiary w jedności z biskupem i zechcą nią
oświecić swoją głęboką wiedzę i umiejętności. Kościół w Niemczech
będzie nadal błogosławieństwem dla ogólnoświatowej wspólnoty katolickiej, jeśli pozostanie wiernie zjednoczony z następcami świętego Piotra i apostołów, jeśli będzie na wiele sposobów troszczył
się o współpracę z krajami misyjnymi i zechce się w tym „zarazić”
radością wiary młodych Kościołów.
Św. Paweł z wezwaniem do jedności łączy wezwanie do pokory:
„niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla
próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej
stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne
sprawy, ale też i drugich!” (Flp 2,3-4). Życie chrześcijańskie jest proegzystencją: życiem dla innych, pokornym zaangażowaniem wobec
naszych bliźnich i dobra wspólnego.
Drodzy Wierni! Pokora jest cnotą, która nie jest w dzisiejszym
świecie na wagę złota. Ale uczniowie Pana wiedzą, że ta cnota jest,
jeśli tak można powiedzieć oliwą, która czyni procesy dialogu owocnymi, współpracę – łatwą, a jedność – po prostu serdeczną. Łacińskie
określenie pokory humilitas ma nieco wspólnego z humus, to znaczy
z próchnicą glebową. Ludzie pokorni stoją obiema nogami na ziemi. Ale przede wszystkim słuchają Chrystusa, Słowa Bożego, które
nieustannie odnawia Kościół i każdego z jego członków.
Prośmy Boga, o odwagę i pokorę, aby kroczyć drogą wiary i czerpać
z obfitości Jego miłosierdzia, kierując stale swój wzrok na Chrystusa,
Słowo, które wszystko czyni nowym, które jest dla nas „drogą i prawdą,
i życiem” (J 14, 6), które jest naszą przyszłością. Amen.
tłum. st (KAI)
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15.
ROZWAŻANIE
PRZED MODLITWĄ ANIOŁ PAŃSKI
Fryburg Bryzgowijski, 25 września 2011 r.
Drodzy bracia i siostry!
Pragniemy wspólnie zakończyć tę uroczystą Mszę św. modlitwą „Anioł Pański”. Przypomina nam ona nieustannie o historycznym początku naszego zbawienia. Archanioł Gabriel przedstawia
Najświętszej Maryi Pannie Boży plan zbawienia, zgodnie z którym
będzie ona musiała zostać Matką Odkupiciela. Maryja jest zaskoczona. Jednak anioł kieruje do niej słowo pocieszenia: „Nie bój się,
Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. W ten sposób Maryja może
powiedzieć swoje wielkie „tak”. Owo „tak”, aby być służebnicą Pana,
jest ufnym potwierdzeniem wobec planu Boga i naszego zbawienia.
Wypowiada też Ona ostatecznie „tak” wobec nas wszystkich, którzy
zostaliśmy jej powierzeni jako dzieci pod krzyżem (por. J 19, 27).
Nigdy nie odwołuje przyjęcia tej propozycji. Właśnie dlatego, jest
Ona szczęśliwa, wręcz błogosławiona, ponieważ uwierzyła, że spełnią
się słowa powiedziane Jej od Pana (por. Łk 1, 45).
Odmawiając teraz Pozdrowienie Anielskie, możemy włączyć
się w owo „tak” Maryi i ufnie zgodzić się na piękno Bożego planu
i opatrzności, jakie Pan przewidział dla nas w swojej łasce. Wówczas
także w naszym życiu miłość Boga stanie się niemal ciałem, będzie
coraz bardziej przybierać kształt. Pośród wszelkich trosk nie powinniśmy się lękać. Bóg jest dobry. Jednocześnie możemy odczuwać
wsparcie wspólnoty wielu wiernych, którzy teraz, w tej godzinie modlą
się wraz z nami na całym świecie za pośrednictwem radia i telewizji
modlitwą „Anioł Pański”.
tł. st (KAI)
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16.
PRZEMÓWIENIE DO KATOLIKÓW
ZAANGAŻOWANYCH
W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE
Fryburg Bryzgowijski, 25 września 2011 r.
Panie Prezydencie,
Panie Premierze Badenii-Wirtembergii,
Drodzy Współbracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej!
Szanowne Panie i Panowie!
Bardzo się cieszę z tego spotkania z wami, którzy na różne sposoby
jesteście zaangażowani na rzecz Kościoła i społeczeństwa. Stwarza
mi ono dogodną okazję do osobistego podziękowania wam z całego
serca za wasze zaangażowanie i świadectwo, które dajecie jako „ludzie
świeccy, [którzy] stają się potężnymi głosicielami wiary w to, czego
się spodziewamy” (Lumen gentium, nr 35). W swoim środowisku
pracy chętnie bronicie sprawy swej wiary i Kościoła, a nie zawsze
jest to w naszych czasach łatwe.
Od wielu dziesięcioleci widzimy zmniejszanie się praktyk religijnych, stwierdzamy ciągłe odcinanie się znaczącej części ochrzczonych
od życia Kościoła. Rodzi się pytanie: czy może Kościół nie powinien
się zmienić? Czy może powinien – w swych urzędach i strukturach
– przystosować się do naszych czasów, aby dotrzeć do ludzi naszych
czasów, poszukujących lub wątpiących?
Błogosławioną Matkę Teresę z Kalkuty zapytano kiedyś, co przede
wszystkim powinno się – według niej – zmienić w Kościele, a wówczas
ona odpowiedziała: ty i ja!
Ten drobny epizod unaocznia nam dwie rzeczy – z jednej strony
zakonnica zamierza powiedzieć swemu rozmówcy, że Kościół stanowią nie tylko inni, nie tylko hierarchia, papież i biskupi: Kościół
tworzymy my wszyscy, ochrzczeni. Z drugiej strony wychodzi ona
rzeczywiście od założenia: tak, jest powód do zmiany. Istnieje potrzeba
zmiany. Każdy chrześcijanin i wspólnota wierzących są wezwani do
nieustannego nawracania się.
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Jak zatem należy kształtować konkretnie tę przemianę? Czy może
chodzi o odnowę, jak robi to na przykład właściciel domu, przebudowując lub malując na nowo swą posiadłość? A może chodzi tu
o poprawkę, o ponowne wejście na kurs, ażeby szybciej, prościej
pokonać drogę? Niewątpliwie te i inne aspekty odgrywają pewną
rolę. Gdy jednak chodzi o Kościół, podstawowym motywem zmiany
jest misja apostolska uczniów i samego Kościoła. Mianowicie Kościół
musi ciągle na nowo sprawdzać swą wierność temu posłannictwu.
Trzy Ewangelie synoptyczne naświetlają różne aspekty misji posłannictwa: misja opiera się na doświadczeniu osobistym – „Wy jesteście
świadkami” (Łk 24, 48); wyraża się w więzi – „Nauczajcie wszystkie
narody” (Mt 28, 19); przekazuje powszechne orędzie – „Głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15). Ze względu jednak
na wymogi i uwarunkowania świata świadectwo to bywa nieustannie zaciemniane, więzi ulegają osłabieniu a orędzie relatywizowane.
Jeśli więc Kościół, jak mówi Paweł VI, „co dzień dokładniej siebie
poznaje i stara się wprowadzić w życie przykład, który mu Chrystus
zostawił, często dochodzi do stwierdzenia, iż różni się on bardzo
od poglądów i sposobu życia ludzi, wśród których żyje i do których
stara się zbliżyć” (encyklika Ecclesiam suam, nr 58). Aby wypełnić
swą misję, będzie on nieustannie zachowywał dystans wobec swego
otoczenia, w pewnym stopniu odcinał się od świata.
Posłannictwo Kościoła wypływa bowiem z tajemnicy Trójjedynego
Boga, z tajemnicy Jego miłości stwórczej. Miłość nie jest tylko jakoś
obecna w Bogu. On sam, z samej swej istoty jest miłością, a miłość
Boża nie chce być tylko dla samej siebie, ale chce się rozszerzać. We
wcieleniu i w ofierze Syna Bożego dotarła ona do ludzi w szczególny
sposób. Syn zstąpił ze sfery swego bycia Bogiem, przybrał ciało i stał
się człowiekiem; i to nie tylko po to, aby utwierdzić świat w jego
bycie ziemskim i być jego towarzyszem, który pozostawia go całkowicie takim, jakim jest. Częścią wydarzenia chrystologicznego jest
niepojęty fakt, że – jak mówią ojcowie Kościoła – istnieje sacrum
commercium, czyli wymiana między Bogiem a ludźmi, w której obie
strony, co prawda w całkowicie odmienny sposób, coś dają i przyjmują,
dają w darze i otrzymują w darze. Wiara chrześcijańska wie, że Bóg
ustanowił człowieka wolnym, dzięki czemu może on być naprawdę
„partnerem” i wymieniać się z Bogiem. Jednocześnie człowiek zdaje
sobie w pełni sprawę, że wymiana taka jest możliwa tylko dzięki
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wielkoduszności Boga, który przyjmuje ubóstwo żebraka jako bogactwo, aby uczynić znośnym dar Boży, za który człowiek nie jest
w stanie oferować nic równowartościowego.
Również Kościół zawdzięcza siebie całkowicie tej nierównej wymianie. Nie ma nic własnego wobec Tego, który go założył. Znajduje
swój sens wyłącznie w tym, że jest narzędziem odkupienia, przenikania świata słowem Bożym i przekształcania świata, wprowadzając go
w jedność miłości z Bogiem. Kościół cały zanurza się w zwróceniu
się Odkupiciela ku ludziom. Kościół sam jest zawsze w ruchu, musi
nieustannie służyć otrzymanej od Pana misji. Kościół musi ciągle
na nowo otwierać się na troski świata i poświęcać się im, aby nadal
prowadzić i uaktualniać świętą wymianę, jaka rozpoczęła się z chwilą
Wcielenia.
W historycznym kształtowaniu się Kościoła ukazuje się jednak
także przeciwna tendencja – Kościoła, który przystosowuje się do
tego świata, staje się samowystarczalny i dostosowuje się do kryteriów
świata. Przywiązuje w ten sposób znacznie większą wagę do organizacji
i instytucjonalizacji niż do swego powołaniu do otwartości.
Aby odpowiedzieć na swą autentyczną misję, Kościół musi stale
na nowo podejmować wysiłek odcinania się od „światowości” świata.
Naśladuje tu słowa Jezusa: „Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem
ze świata” (J 17, 16). W pewnym sensie historia przychodzi Kościołowi
z pomocą poprzez różne epoki zeświecczenia, które przyczyniły się
w zasadniczy sposób do jego oczyszczenia i reformy wewnętrznej.
Okresy laicyzacji – czy to było wywłaszczenie dóbr Kościoła, likwidacja przywilejów, lub coś podobnego – oznaczały za każdym razem
głębokie wyzwolenie Kościoła z różnych form doczesności: pozbywał
się on, jeśli można tak powiedzieć, swego bogactwa ziemskiego i z powrotem przyjmował w pełni swe ziemskie ubóstwo. W ten sposób
Kościół podzielał los pokolenia Lewiego, które – jak przekazuje
Stary Testament – było jedynym plemieniem w Izraelu, nie mającym
ojcowizny, ale jako część dziedzictwa przyjmowało jedynie samego
Boga, Jego Słowo, jego znaki. Wraz z tym plemieniem przy każdym
przełomie dziejowym Kościół dzielił wymóg ubóstwa, które otwierało
się na świat, aby odciąć się od swych powiązań materialnych i tym
samym ponownie jego działanie misyjne stawało się wiarygodne.
Przykłady historyczne pokazują, że misyjne świadectwo Kościoła
oderwanego od świata świeci jaśniej. Kościół, kiedy jest uwolniony od
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swych obciążeń materialnych i politycznych może skuteczniej dotrzeć
i prawdziwie po chrześcijańsku do całego świata, może naprawdę
otwierać się na świat. Może on na nowo. łatwiej żyć swym powołaniem
do posługi wielbienia Boga i do służenia bliźniemu. Wyraźniej widać
zadanie misyjne, które jest związane z adoracją chrześcijańską i winno
określać strukturę Kościoła. Kościół otwiera się na świat nie żeby
zdobyć ludzi dla instytucji aspirującej do władzy, ale żeby prowadzić
ich na nowo ku sobie samym i w ten sposób doprowadzić ich do Tego,
o którym każda osoba może powiedzieć wraz ze św. Augustynem:
On jest bardziej wewnątrz mnie niż ja sam (por. Wyznania, 3, 6, 11).
On, który jest nieskończenie nade mną, jest przy tym tak dalece
we mnie samym, że jest prawdziwym moim wnętrzem. Dzięki temu
rodzajowi otwarcia Kościoła na świat została zarazem nakreślona
forma, w której otwarcie się na świat pojedynczego chrześcijanina
może się dokonywać w sposób skuteczny i odpowiedni.
Nie chodzi tu o znalezienie nowej taktyki, aby na nowo zapewnić
Kościołowi znaczenie. Chodzi przede wszystkim o zaniechanie tego
wszystkiego, co jest jedynie taktyką i o poszukiwanie pełnej rzetelności, która nie lekceważy ani nie tłumi niczego z prawdy naszego dziś,
ale realizuje w pełni wiarę dzisiaj, przeżywając ją właśnie całkowicie
w prostocie dnia dzisiejszego, prowadząc ją ku pełnej tożsamości,
usuwając z niej to, co tylko na pozór jest wiarą, a w rzeczywistości
jedynie konwencją i przyzwyczajeniami.
Powiedzmy to jeszcze innymi słowy: wiara chrześcijańska zawsze,
a nie tylko w naszych czasach, jest dla człowieka skandalem. To, że
odwieczny Bóg troszczy się o nas, ludzi, że nas zna; że Niepojęty
stał się w określonej chwili dziejowej konkretny; że Nieśmiertelny
cierpiał i zmarł na krzyżu; że nam, istotom śmiertelnym, obiecano
zmartwychwstanie i życie wieczne – wiara w to jest dla nas, ludzi
czymś naprawdę niezwykłym.
Ten skandal, którego nie można usunąć, jeśli nie chce się obalić
chrześcijaństwa, został niestety odsunięty w cień w ostatnim czasie
przez inne bolesne skandale głosicieli wiary. Tworzy się groźna sytuacja, gdy owe skandale zajmują miejsce pierwotnego skandalu Krzyża
i w ten sposób czynią go nie do przyjęcia, to znaczy, gdy ukrywają
prawdziwe wymogi chrześcijańskie za niegodnością jego głosicieli.
Jest to jeszcze jeden powód, aby stwierdzić, że znów nadszedł czas
odważnego zerwania z tym, co jest doczesne w Kościele. Nie oznacza
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to wycofywania się ze świata. Kościół uwolniony od elementów doczesnych jest w stanie przekazywać ludziom – i cierpiącym, i tym, którzy
im pomagają – właśnie także w środowisku społeczno-charytatywnym szczególną siłę żywotną wiary chrześcijańskiej. „Caritas nie jest
dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, którą można by powierzyć
komu innemu, ale należy do jego natury, jest niezbywalnym wyrazem
jego istoty” (encyklika Deus caritas est, nr 25). Z pewnością również
dzieła miłosierdzia Kościoła winny nieustannie zwracać uwagę na
wymóg stosownego odcięcia się od świata, aby w obliczu rosnącego
oddalania się od Kościoła uniknąć wysychania jego korzeni. Tylko
głęboka więź z Bogiem umożliwia skupienie pełnej uwagi na człowieku, tak samo jak bez zwrócenia uwagi na bliźniego uboższa jest
relacja z Bogiem.
Bycie otwartymi na troski świata oznacza zatem dla Kościoła oddzielonego od „światowości” świadczenie słowem i czynem, tu i teraz
zgodnie z Ewangelią, o prymacie miłości Bożej. Zadanie to ponadto
odsyła ponownie poza współczesny świat: życie obecne obejmuje
bowiem więź z życiem wiecznym. Przeżywajmy jako jednostki i jako
wspólnota Kościoła prostotę wielkiej miłości, która w świecie jest
czymś zarazem najprostszym i najtrudniejszym, jako że wymaga ni
mniej ni więcej jak daru z samego siebie.
Drodzy przyjaciele, pozostaje mi błagać dla nas wszystkich o Boże
błogosławieństwo i prosić o siłę Ducha Świętego, abyśmy mogli –
każdy w swojej dziedzinie – ciągle na nowo rozpoznawać i świadczyć
o miłości Boga i o Jego miłosierdziu. Dziękuję wam za uwagę.
tł. kg (KAI)
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17.
PRZEMÓWIENIE POŻEGNALNE
NA LOTNISKU W LAHR
25 września 2011 r.
Szanowny Panie Prezydencie!
Czcigodni Przedstawiciele Rządu Federalnego, BadeniiWirtembergii i zarządu gmin!
Drodzy Bracia w biskupstwie!
Panie i Panowie!
Zanim opuszczę Niemcy, spieszę podziękować za tak wzruszające
i bogate w wydarzenia, minione dni w mojej ojczyźnie.
Moje podziękowanie kieruję do Pana Prezydenta Wulffa, który
przywitał mnie w imieniu narodu niemieckiego w Berlinie, a teraz,
w chwili pożegnania, zaszczycił mnie na nowo swymi uprzejmymi słowami. Dziękuję przedstawicielom rządu federalnego oraz
rządów poszczególnych krajów związkowych, którzy przybyli na
uroczystość pożegnania. Serdecznie dziękuję również arcybiskupowi Zollitschowi z Fryburga Bryzgowijskiego, który towarzyszył
mi podczas całej podróży. Podziękowania kieruję ponadto pod adresem arcybiskupa Berlina, Rainera Woelkiego i biskupa Erfurtu,
Joachima Wankego, którzy okazali mi również swoją gościnność,
a także całego episkopatu niemieckiego. Wyrażam wreszcie szczególne podziękowania wielu osobom, które stały za kulisami przygotowań tych czterech dni, troszcząc się o sprawny przebieg wizyty:
instytucjom komunalnym, siłom bezpieczeństwa, służbie zdrowia,
osobom odpowiedzialnym za transport publiczny, jak również wielu
wolontariuszom. Dziękuję wszystkim za te wspaniałe dni, za tyle
osobistych spotkań i okazane mi niezliczone przejawy uprzejmości
i przywiązania.
W stolicy federalnej – Berlinie miałem szczególną okazję, by mówić do członków niemieckiego Bundestagu i przedstawić im swoje
przemyślenia na temat duchowych podstaw państwa. Chętnie wspominam również owocne rozmowy z prezydentem i panią kanclerz
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o obecnej sytuacji narodu niemieckiego i wspólnoty międzynarodowej.
Szczególnie wzruszyło mnie życzliwe przyjęcie i entuzjazm tak wielu
ludzi w Berlinie.
W kraju Reformacji ekumenizm stanowił oczywiście jeden z centralnych punktów podróży. Chciałbym tu podkreślić spotkanie z przedstawicielami Ewangelickiego Kościoła Niemiec w byłym klasztorze
augustianów w Erfurcie. Jestem głęboko wdzięczny za braterską
wymianę opinii i wspólną modlitwę. Bardzo ważne były także spotkania z przedstawicielami prawosławia i starożytnych Kościołów
wschodnich oraz z żydami i muzułmanami.
Rzecz jasna wizyta ta była adresowana szczególnie do katolików
w Berlinie, Erfurcie, w Eichsfeld i we Fryburgu Bryzgowijskim.
Z przyjemnością wspominam wspólne celebry liturgiczne, radość,
wspólne słuchanie Słowa Bożego i zjednoczenie w modlitwie –
zwłaszcza w tej części kraju, w której próbowano przez dziesięciolecia usunąć religię z ludzkiego życia. Nastraja mnie to optymistycznie
co do przyszłości chrześcijaństwa w Niemczech. Można było doświadczyć, podobnie jak w czasie poprzednich wizyt, jak wiele osób
świadczy tutaj o swej wierze i uobecnia jej twórczą moc w świecie
współczesnym.
I wreszcie byłem bardzo szczęśliwy, że po imponującym Światowym
Dniu Młodzieży w Madrycie mogłem być ponownie z tak wielu młodymi we Fryburgu na czuwaniu młodzieży.
Zachęcam Kościół w Niemczech, aby nadal kroczył z mocą i ufnością drogą wiary, która sprawia, że ludzie wracają do swych korzeni,
do istoty Dobrej Nowiny Chrystusa. Będą małe wspólnoty wierzących
– i już istnieją – które swym entuzjazmem sprawiają, że promieniują
światłem w pluralistycznym społeczeństwie, zaciekawiając innych, aby
szukali światła, które daje życie w obfitości. „Nie ma nic piękniejszego niż poznać Chrystusa i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim”
(Msza św. z okazji inauguracji pontyfikatu, 24 kwietnia 2005). Z tego
doświadczenia rodzi się w końcu pewność: „Gdzie jest Bóg, tam jest
przyszłość”. Gdzie obecny jest Bóg, tam jest nadzieja i tam otwierają
się nowe i często nieoczekiwane perspektywy, które wykraczają poza
dzień dzisiejszy i sprawy nietrwałe. Mając to na myśli towarzyszę
myślą i modlitwą drodze Kościoła w Niemczech.
Powracam do Rzymu napełniony wywierającymi niezwykłe
wrażenie przeżyciami i wspomnieniami tych dni w mej ojczyźnie.
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Zapewniając o modlitwie za was wszystkich, a także dobrej przyszłości
naszego kraju, w pokoju i wolności, żegnając się pragnę powiedzieć
serdeczne „Bóg zapłać”! Niech Pan błogosławi wam wszystkim!
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III. Dokumenty Stolicy apostolskiej
1.
ORĘDZIE PAPIEŻA BENEDYKTA XVI
NA 45. ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU

„Prawda, przepowiadanie i autentyczność
życia w erze cyfrowej”
Drodzy bracia i siostry,
Z okazji 45. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu
pragnę podzielić się niektórymi przemyśleniami, wynikającymi ze
zjawiska charakterystycznego dla naszych czasów: upowszechniania
się komunikacji przez internet.
Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, że tak jak rewolucja
przemysłowa spowodowała głębokie przemiany społeczne poprzez
nowości wprowadzone do cyklu produkcyjnego i w życie pracujących,
tak zachodząca dziś głęboka przemiana w dziedzinie komunikacji
kieruje nurtem wielkich przemian kulturowych i społecznych. Nowe
technologie zmieniają nie tylko sposób komunikowania się, ale także
komunikację samą w sobie, i można z tego powodu stwierdzić, że
stajemy w obliczu szerokiej transformacji kulturowej. Wraz z takim
sposobem rozpowszechniania informacji i wiedzy rodzi się nowy
sposób uczenia się i myślenia, z bezprecedensową możliwością nawiązania kontaktów i budowania wspólnoty.
Otwierają się obecnie nowe, dotychczas niewyobrażalne cele.
Powodują one zdumienie z powodu możliwości, jakie dają owe nowe
media, a jednocześnie pilnie wymagają poważnej refleksji na temat
znaczenia komunikacji w erze cyfrowej. Jest to szczególnie oczywiste,
gdy mamy do czynienia z niezwykłymi możliwościami sieci internetowej i złożonością ich zastosowania. Jak każdy inny owoc ludzkiego
geniuszu nowe technologie komunikacji należy umieścić w służbie
integralnego dobra osoby i całej ludzkości. Jeśli są one mądrze
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wykorzystane, mogą pomóc w zaspokojeniu pragnienia sensu, prawdy
i jedności, które pozostaje najgłębszym dążeniem człowieka.
W świecie cyfrowym przekazywanie informacji oznacza coraz częściej wprowadzanie ich do sieci społecznej, gdzie wiedza jest dzielona
wspólnie w obrębie wymiany prywatnej. Relatywizacji ulega jasne
rozróżnienie między producentem a konsumentem informacji, zaś
komunikacja chciałaby być nie tylko wymianą danych, ale również
coraz bardziej dzieleniem się nimi. Dynamika ta przyczyniła się do
nowego dowartościowania komunikacji, uważanej przede wszystkim
za dialog, wymianę i solidarność oraz tworzenie pozytywnych relacji.
Z drugiej strony napotykamy na pewne ograniczenia typowe dla
komunikacji cyfrowej: stronniczość interakcji, skłonność do komunikowania jedynie pewnych części swego świata wewnętrznego, ryzyko
popadnięcia w pewien rodzaj budowania obrazu samego siebie, który
może pozwalać na samozadowolenie.
Tymi przemianami komunikacji żyją szczególnie ludzie młodzi wraz
ze wszystkimi obawami, sprzecznościami i kreatywnością, właściwymi
tym, którzy otwierają się z entuzjazmem i ciekawością na nowe doświadczenia życiowe. Ich coraz większe zaangażowanie na publicznym
forum cyfrowym, tworzonym przez tzw. sieci społecznościowe, prowadzi
do nawiązania nowych relacji międzyludzkich, wpływa na postrzeganie
siebie i nieuchronnie rodzi pytanie nie tylko o poprawność działania osobistego, ale także autentyczność swojego istnienia. Obecność
w tych przestrzeniach wirtualnych może być oznaką autentycznego
poszukiwania spotkania osobistego z drugim, jeśli zwraca się uwagę
na uniknięcie takich jej niebezpieczeństw, jak chronienie się w jakimś świecie paralelnym lub nadmierna ekspozycja na świat wirtualny.
W poszukiwaniu dzielenia się, „przyjaźni”, staje się w obliczu wyzwania
bycia autentycznym i wiernym wobec siebie, nie ulegając złudzeniu
sztucznego budowania swego „profilu” społecznościowego.
Nowe technologie pozwalają ludziom na spotykanie się ponad
granicami przestrzeni i własnych kultur, dając w ten sposób początek całemu światu nowych potencjalnych przyjaźni. Jest to ogromna
szansa, ale wiąże się również z większą uwagą i świadomością w odniesieniu do możliwych zagrożeń. Kto jest moim „bliźnim” w tym
nowym świecie? Czy istnieje zagrożenie mniejszej obecności dla tych,
których spotykamy w naszym zwykłym codziennym życiu? Czy istnieje
ryzyko większego rozproszenia, ponieważ nasza uwaga jest podzielona
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i pochłonięta „innym” światem niż ten, w którym żyjemy? Czy mamy
czas, aby krytycznie myśleć o naszych wyborach i umacniać relacje
międzyludzkie, aby były naprawdę głębokie i trwałe? Ważne jest,
aby zawsze pamiętać, że kontakt wirtualny nie może i nie powinien
zastępować bezpośredniego kontaktu z ludźmi na wszystkich poziomach naszego życia.
Także w erze cyfrowej każdy staje w obliczu konieczności bycia
osobą autentyczną i refleksyjną. Co więcej, dynamika właściwa sieciom
społecznościowym ukazuje, że osoba jest zawsze zaangażowana w to,
co komunikuje. Kiedy osoby wymieniają się informacjami, dzielą się
już sobą, swoją wizją świata, nadziejami, ideałami. Wynika stąd, że
istnieje chrześcijański styl obecności w świecie cyfrowym: przyjmuje
on formę komunikacji szczerej i otwartej, odpowiedzialnej i szanującej
innych. Przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie
tylko umieszczenie treści wyraźnie religijnych w różnych mediach,
ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym oraz w sposobie przekazywania, wyborów, preferencji i osądów,
które powinny być w pełni zgodne z Ewangelią, nawet jeśli wprost
o niej nie mówią. Ponadto, nawet w świecie cyfrowych nie można
głosić orędzia bez konsekwentnego świadectwa tego, który je głosi.
W nowych kontekstach i w nowych formach wyrazu chrześcijanin
jest po raz kolejny powołany do dawania odpowiedzi każdemu, kto
pyta o motywy nadziei, która w nim jest (por. 1 P 3,15).
Zadanie świadczenia Ewangelii w erze cyfrowej wymaga od wszystkich, aby zwrócili szczególną uwagę na aspekty tego orędzia, które mogą stanowić wyzwanie dla typowej mentalności internetowej.
Przede wszystkim musimy być świadomi, że prawda, którą staramy
się dzielić z innymi nie czerpie swej wartości z „popularności” czy
też przyciąganej przez nią uwagi. Musimy sprawić, aby była znana
w swej pełni, a nie możliwą do przyjęcia za cenę jej rozmycia. Musi
ona stać się codziennym pokarmem, a nie chwilową atrakcją. Prawda
Ewangelii nie jest czymś, co może być przedmiotem konsumpcji lub
powierzchownej przyjemności, ale jest darem, który wymaga wolnej
odpowiedzi. Chociaż głoszona w przestrzeni sieci wirtualnej, wymaga
ona zawsze wcielenia w świat rzeczywisty oraz odniesienia do twarzy
konkretnych braci i sióstr, z którymi dzielimy nasze życie powszednie.
Z tego względu w przekazywaniu wiary fundamentalne znaczenie
mają nadal bezpośrednie relacje międzyludzkie!
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Chciałbym ponadto zachęcić chrześcijan, aby z ufnością oraz świadomą i odpowiedzialną kreatywnością włączyli się w sieć relacji, jakie
umożliwiła epoka cyfrowa. Nie tylko dlatego, aby zaspokoić pragnienie
obecności, ale dlatego, że ta sieć jest integralną częścią ludzkiego życia.
Internet przyczynia się do rozwoju nowych i bardziej złożonych form
świadomości intelektualnej i duchowej, wspólnych przekonań. Jesteśmy
powołani, by także na tym polu głosić naszą wiarę, że Chrystus jest
Bogiem, Zbawicielem człowieka i dziejów, Tym, w którym wszystko
osiąga swe spełnienie (por. Ef 1,10). Głoszenie Ewangelii wymaga formy przekazu, naznaczonej szacunkiem i dyskrecją, pobudzającej serce
i poruszającej sumienie; formy przypominającej styl zmartwychwstałego
Jezusa, kiedy stał się towarzyszem uczniów zmierzających do Emaus
(por. Łk 24,13-35), którzy stopniowo byli prowadzeni do zrozumienia
tajemnicy poprzez bliskość i dialog z nimi, delikatnie sprawiając, by
ujawniło się to, co było w ich sercach.
Prawda, którą jest Chrystus jest w ostateczności pełną i autentyczną odpowiedzią na owo ludzkie pragnienie relacji, wspólnoty,
sensu, które ujawnia się także w masowym udziale w różnych sieciach
społecznościowych. Ludzie wierzący, świadcząc o swych najgłębszych
przekonaniach, wnoszą cenny wkład, aby sieć nie była narzędziem depersonalizującym człowieka, próbującym nim manipulować emocjonalnie lub pozwalającym tym, którzy są potężni, na zmonopolizowanie
opinii innych. Przeciwnie, niech ludzie wierzący zachęcają wszystkich,
by ożywiali odwieczne pytania człowieka, świadczące o jego pragnieniu
transcendencji i tęsknoty za autentycznymi formami życia, godnego, aby je przeżyć. To właśnie jest owo duchowe napięcie, właściwe
człowiekowi, stojące za naszym pragnieniem prawdy i komunii, pobudzające do rzetelnego i uczciwego komunikowania się.
Zachęcam w szczególności młodych, aby czynili dobry użytek ze
swej obecności na forum cyfrowym. Ponawiam wobec nich zaproszenie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie, którego
przygotowania zawdzięczają wiele nowym technologiom. Modlę się
dla pracowników środków społecznego przekazu, za wstawiennictwem
ich patrona, św. Franciszka Salezego o zdolność wykonywania ich
pracy zawsze zgodnie z sumieniem i doskonałym profesjonalizmem.
Wszystkim przekazuję moje apostolskie błogosławieństwo.
Watykan, 24 stycznia 2011, święto św. Franciszka Salezego

Benedykt XVI,
Papież
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2.
Telegram Benedykta XVI
po śmierci kard. Deskura
SEKRETARIAT STANU
SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE
Kardynał Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Krakowski – Polska
Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o odejściu Czcigodnego
Kardynała Andrzeja Marii Deskura, emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu
i pragnę wyrazić żywe współczucie Jego Rodzinie i wszystkim, którzy
go znali i szanowali, jak również Wspólnocie Diecezji Krakowskiej,
która zalicza go do swoich najznakomitszych synów.
Wspominam wdzięcznym sercem jego cenną współpracę, którą przez dziesiątki lat świadczył Stolicy Świętej, w służbie sześciu
Papieżom, oddając się szczególnie ożywieniu [duchem] chrześcijańskim dziedziny środków społecznego przekazu. Połączony węzłami
głębokiej przyjaźni z błogosławionym Janem Pawłem II, pozostawił
świadectwo życia oddanego konsekwentnie i wielkodusznie swemu
powołaniu, jako pobożny i gorliwy kapłan, który ubogacił swoją posługę, przyjmując chorobę z ewangelicznym poddaniem się.
Zanoszę gorące prośby w intencji Zmarłego, aby przez wstawiennictwo Dziewicy Niepokalanej, przez niego tak bardzo czczonej, Pan
przyjął tego Pasterza wiernego Ewangelii i Kościołowi do radości
wiecznego pokoju, a wszystkim, którzy przeżywają ból z powodu jego
odejścia, przesyłam umacniające błogosławieństwo apostolskie jako
znak mojego bliskiego uczestnictwa we wspólnym smutku.
W Watykanie, 4 września 2011

Benedykt XVI,
Papież
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3.
KOMUNIKAT
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 1102/11

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. prał. Grzegorza
Rysia, rektora Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji
krakowskiej oraz o. Damiana Andrzeja Muskusa OFM, gwardiana
i kustosza sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, biskupami
pomocniczymi archidiecezji krakowskiej, przydzielając im stolice
tytularne odpowiednio: Arcavica i Amaia.
Warszawa, 16 lipca 2011 r.

ks. Ionuţ Paul Strejac
Chargé d’Affaires a.i.
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4.
KOMUNIKAT NUNCJATURY
Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 777/11

KOMUNIKAT
Ojciec Święty Benedykt XVI
przyjął rezygnację ks. bp. Piotra Krupy z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej, złożoną zgodnie z kan. 411
i kan. 401 § 1 KPK.
Warszawa, 15 września 2011 r.

Abp Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
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IV. Dokumenty Episkopatu Polski
1.
APEL ZESPOŁU KONFERENCJI EPISKOPATU
POLSKI DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
NA SIERPIEŃ 2011 R.

Komunia z Bogiem źródłem trzeźwości
Wstęp
Rok 2011 w naszej Ojczyźnie jest okazją do przypomnienia dziedzictwa trzech wielkich synów polskiego Kościoła. Trwamy w dziękczynieniu za błogosławione życie Jana Pawła II, którego papież Benedykt
XVI wyniósł do chwały ołtarzy. 3 sierpnia obchodzimy także 110.
rocznicę urodzin sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Zbliżamy
się również do uroczystości zamykających rok św. Maksymiliana Marii
Kolbego. Ci wielcy pasterze ukazują nam drogi chrześcijańskiej świętości. Są też wzorami troski o trzeźwość człowieka i całego narodu.
Ich świadectwo mobilizuje nas do godnego przeżycia sierpnia – tradycyjnego miesiąca abstynencji.
Kościół prosi wszystkich Polaków o świadectwo abstynencji z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i patriotycznych. Abstynencję
możemy ofiarować Bogu jako wynagrodzenie za grzech pijaństwa. Jest
ona także znakiem troski o zbawienie tych, którzy nadużywają alkoholu lub są zagrożeni uzależnieniem. Możemy ją ofiarować drugiemu
człowiekowi w trosce o jego godność. To niezawodny lek na uzależnienie oraz bezcenne wsparcie trzeźwiejących. To wartościowy przykład
wychowawczy dla najmłodszych oraz umocnienie tych, którzy zachowują umiar. Abstynencję możemy także ofiarować naszej Ojczyźnie.
Pamiętając o bohaterach polskiej niepodległości i wolności, mamy
okazję podjąć osobistą walkę z tym, co niszczy i osłabia naród.
Podjęcie abstynencji to również szkoła samokontroli. Wiele osób
deklaruje, że alkohol nie stanowi problemu w ich życiu. Gdy jednak
przychodzi do podjęcia abstynencji, rzekomo wolni ludzie nie potrafią
przeżyć kilku tygodni bez alkoholu. Niech więc miesiąc abstynencji
będzie próbą naszej wolności. Pokażmy, że potrafimy żyć szczęśliwie
bez alkoholu.
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Obraz aktualnych problemów i wyzwań
Alkohol to cichy, codzienny wróg życia duchowego i religijnego,
rodzinnego i społecznego. Na świecie jest trzecią, zaś w Europie
drugą najczęstszą przyczyną utraty zdrowia i przedwczesnej śmierci. Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia uznaje go za substancję
szkodliwą, której nawet najmniejsza ilość niesie ryzyko dla zdrowia. W Polsce z powodu alkoholu rocznie umiera ponad 12 tysięcy
osób. Co trzecia osoba leczona w szpitalu psychiatrycznym przebywa
w nim z powodu następstw uzależnienia i nadużywania alkoholu.
Niestety międzynarodowe rankingi plasują Polskę pośród państw,
w których problemy alkoholowe są jednymi z najpoważniejszych.
Chociaż nie pijemy najwięcej w Europie, to jednak pijemy w sposób bardzo niszczący, szkodliwy i ryzykowny. Według dokumentów
rządowych statystyczny Polak spożywa ponad 9 litrów czystego alkoholu rocznie. Gdy z grupy badawczej wyłączy się najmłodszych, ta
ilość wzrasta do 13 litrów. Dane nie uwzględniają jednak alkoholu
pochodzącego z nielegalnego obrotu. Mimo alarmujących wskaźników, ciągle wzrasta dostępność fizyczna alkoholu. Obecnie w Polsce
działa ponad 200 tysięcy punktów sprzedaży. Jeden przypada zatem
na mniej niż 190 osób. Alkohol staje się produktem powszechnie
dostępnym niemal przez całą dobę.
Czy można się zatem dziwić, że milion Polaków jest uzależnionych od alkoholu? Że niemal 4 miliony to grupa pijących szkodliwie
i ryzykownie? Nie sprawdziła się teza propagowana przez środowiska
czerpiące zyski z alkoholu, że wzrost spożycia napojów niskoprocentowych przyczyni się do spadku spożycia tych najmocniejszych.
W latach 1998-2009 obserwowaliśmy jednoczesny wzrost spożycia
piwa i wódki.
Niektóre statystyki napełniają szczególnym bólem i rozgoryczeniem. Co trzecia kobieta w ciąży pije alkohol. A zatem co trzecia przyszła matka spożywa substancję, która ma działanie wczesnoporonne
oraz niesie zagrożenie dla rozwoju dziecka. Dlaczego nie skutkuje wiele cennych akcji informacyjnych o Płodowym Zespole Alkoholowym
i jego wpływie na całe późniejsze życie dziecka? Dlaczego rodzice,
którzy w pierwszym rzędzie powinni chronić dziecko, sami wnoszą
w jego życie tak poważne zagrożenie?
Nie zapominajmy, że alkohol jest nie tylko krytycznym zagrożeniem dla bezbronnych nienarodzonych dzieci, ale ma również
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niszczące działanie dla zdrowia oraz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego nastolatków. Tymczasem 57 % nastolatków regularnie
sięga po alkohol. Wzrasta jego spożycie przez dziewczęta, które piją
już niemal tyle samo, ile chłopcy. Przez nagminne łamanie prawa
młodzi kupują alkohol bez najmniejszych problemów.
Negatywne efekty spożywania alkoholu przynoszą również olbrzymie straty ekonomiczne. W roku 2009 w Polsce oszacowano
je na blisko 17,5 mld zł. Na te szacunki składają się między innymi
straty zdrowotne i materialne, koszty odszkodowań, hospitalizacji
i rehabilitacji, niższa wydajność pracy. W tym samym czasie z podatku akcyzowego pozyskano zaledwie 10 mld zł. Ostatecznie wszyscy
ponosimy koszty i wszyscy tracimy. Kto twierdzi inaczej, okazuje
niewiedzę lub z premedytacją kłamie.
Za przedstawionymi statystykami kryje się dramat Polaków, którzy
każdego dnia upadają pod brzemieniem uzależnienia; dramat milionów rodzin, które żyją w zniewoleniu, upokorzeniu, strachu i bólu;
dramat zmarnowanych talentów, straconych życiowych szans i zaprzepaszczonych nadziei. Tymczasem dookoła nas szerzy się lekceważenie
tego zjawiska. Alkohol traktuje się jak niegroźny produkt spożywczy,
który nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji.

Komunia z Bogiem – centrum życia trzeźwych rodzin
Przedstawione problemy domagają się zdecydowanej reakcji.
Przede wszystkim prosimy rodziny, aby kształtowały prawidłowe
postawy wobec alkoholu. Silna i autentyczna więź z rodzicami oraz
regularne i pogłębione praktyki religijne zapobiegają ryzykownym
zachowaniom młodych ludzi. Dlatego pielęgnujmy w rodzinach przywiązanie do wspólnej niedzielnej Eucharystii oraz częstej modlitwy.
Młodzi potrzebują także szczerej rozmowy. Potrzebują mądrego
zaangażowania rodziców w ich życie. Rodzice powinni rozbudzać
w swoich dzieciach zainteresowanie nauką. Powinni dawać przykład
poszanowania norm oraz otwierać na świat wartości. Muszą troszczyć
się o przynależność do pozytywnych grup rówieśniczych. Rodzice
nieobecni, wyobcowani, rodzice niezainteresowani losami córki lub
syna to pierwszy krok do problemów dziecka z alkoholem.
Prosimy również, aby rodzice wystrzegali się działań, które wydają
się niepozorne, ale w przyszłości mogą przynieść tragiczne konsekwencje. Nie ćwiczmy dzieci w piciu alkoholu od najmłodszych lat.
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Nie przyzwyczajajmy, że alkohol to niezbędne uzupełnienie zabawy
i świętowania. Pozytywne oczekiwania dzieci i nastolatków wobec
alkoholu skutkują większymi problemami z alkoholem w wieku dojrzałym. Mówienie zatem, że są jakieś nieszkodliwe formy oswajania
dzieci z alkoholem, jest dowodem niewiedzy lub nieodpowiedzialności. Zapamiętajmy: jedyną formą trzeźwości do osiemnastego roku
życia jest całkowita abstynencja. Aby młodzi ludzie w niej wytrwali,
potrzeba wsparcia rodziców – ich miłości, bliskości i osobistego świadectwa pięknego życia bez alkoholu.

Troska o trzeźwość zadaniem rządzących
Kształtowanie właściwych postaw może się odbywać jedynie
w otoczeniu przyjaznym trzeźwości. Za tworzenie takich warunków
odpowiadają w pierwszym rzędzie władze centralne i samorządowe.
Pierwsza zasada ich działania powinna brzmieć: nie szkodzić, nie
rozpijać, nie demoralizować.
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nakłada na wszystkich, czyli
na parlament, rząd i samorządy obowiązek zmniejszania fizycznej
i ekonomicznej dostępności alkoholu. Niestety widzimy, że działania
podejmowane w tym obszarze są sprzeczne z duchem prawa. Z niepokojem obserwujemy decyzje kolejnych samorządów o zwiększeniu liczby punktów sprzedaży i zmniejszeniu odległości od szkół czy
świątyń. Niepokojący jest brak wiedzy wielu radnych o skutecznych
drogach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Niedopuszczalne jest także uleganie naciskom tych grup, które
w większej dostępności alkoholu widzą jedynie ogromne zyski.
Niepokojące lekceważenie tego istotnego problemu charakteryzuje
także działania władz centralnych. Nie możemy akceptować sytuacji,
w której z jednej strony wydaje się miliardy złotych na rozwój kapitału ludzkiego, a jednocześnie przez brak determinacji i dobrego
prawa tak wiele ludzkiego potencjału jest bezpowrotnie marnowane. Jak mamy zrozumieć działania władz, które w jednym tygodniu
chcą porządku na stadionach, a w kolejnym tygodniu proponują
wprowadzenie na stadiony alkoholu, który ma bezpośredni wpływ
na wzrost poziomu agresji i niebezpiecznych zachowań? Dlaczego
tak wiele pozytywnych słów pada o przejmowaniu dobrych zachodnich wzorów, a jednocześnie nieustannie lekceważy się zalecenia
Światowej Organizacji Zdrowia, dokumenty grup eksperckich Unii
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Europejskiej, czy też nowe polityki realizowane w państwach sąsiednich prowadzące do obniżenia spożycia? Na osobną uwagę zasługuje
skandaliczne stosowanie dyscypliny partyjnej zakazującej popierania
ustaw zmniejszających dostępność alkoholu i aktywność promocyjną
producentów. To nie tylko łamanie sumień, ale również działanie
wbrew żywotnym interesom społeczeństwa.
Ponawiamy zatem postulaty wypowiadane przez wielu ekspertów
i liczne środowiska. Trzeba zakazać, a przynajmniej znacząco ograniczyć reklamę oraz inne formy promocji alkoholu. Trzeba zakazać handlu alkoholem na stacjach paliw oraz w nocy. Ograniczenie fizycznej
i ekonomicznej dostępności alkoholu to jedno z najskuteczniejszych
narzędzi profilaktycznych prowadzących do zmniejszenia spożycia.
Z tego narzędzia korzysta wiele wysokorozwiniętych państw. Nie jest
to polityka represji, ale polityka odpowiedzialności. To dalekowzroczna polityka ochrony najcenniejszych polskich wartości. W tej sferze nie
wystarczą słowa i deklaracje. Potrzebne jest konsekwentne działanie
w imię dobra wspólnego na przekór interesom wąskich grup.

Komunia z Bogiem wezwaniem do troski o drugiego człowieka
Wobec tych niepokojących zjawisk, z tym większym uznaniem
i wdzięcznością obserwujemy działalność wielu instytucji, ruchów,
fundacji i osób prywatnych, które podejmują często heroiczną walkę o trzeźwość. Dziękujemy za pozytywne formy pokazywania, jak
wspaniałe i szczęśliwe może być życie bez alkoholu. Dziękujemy za
karnawałowe i sylwestrowe bale oraz wesela bezalkoholowe, marsze
trzeźwości, rekolekcje, obozy młodzieżowe i warsztaty. Pamiętajmy, że
niemal co piąty Polak jest abstynentem. Nie jest więc tak, że wszyscy
piją i wszyscy muszą pić. Dzięki nieustającej pracy Kościoła i wielu
ludzi dobrej woli, Polacy piją ponad 25 % mniej, niż w innych krajach
Europy. Jest to wielka wartość, którą trzeba obronić. Mówienie, że
w innych krajach pije się więcej i mimo to nie występują problemy,
jest kłamstwem.
Pamiętajmy o tym, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko
za własną trzeźwość, ale także trzeźwość drugiego człowieka. Każdy
jest wezwany do dzielenia się miłością, którą obdarzył nas Jezus
Chrystus. Troska o rozwiązanie problemów związanych z alkoholem
musi być obecna w codziennej posłudze kapłanów, w trudzie wychowawczym nauczycieli, w pracy edukacyjnej na każdym poziomie,
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także akademickim. W to dzieło muszą się włączyć lekarze i osoby
odpowiedzialne za zdrowie innych. Trzeba podejmować tę troskę
w naszych miejscach pracy. Stosowanie towarzyskiego przymusu picia, ale również bierność wobec postępującego uzależnienia drugiego człowieka to grzech przeciw przykazaniu miłości bliźniego. Ten
apel, chociaż rozbrzmiewa dzisiaj w świątyniach, kierowany jest do
wszystkich Polaków. Troska o trzeźwość narodu jest sprawą nie tylko
wierzących, ale wszystkich. To sprawa każdego z nas.

Wołanie bł. Jana Pawła II o trzeźwość
Do takiej postawy wielokrotnie zachęcał nas bł. Jan Paweł II,
zwłaszcza podczas pielgrzymki w 1987 r. To wówczas padły słowa
surowego napomnienia: „Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele
nam zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie
wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc
degradujesz siebie przez nałóg, to równocześnie niszczysz drugich.
Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo,
które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy”. Papież nie bał
się mówić rzeczy trudnych, o których dzisiaj zbyt łatwo zapominamy.
On darzył swój naród prawdziwie wielką miłością. Miłością, która
nie lęka się stawiać wymagań. Niech jego nauki mobilizują nas do
osobistej refleksji i odważnej decyzji o abstynencji, która jest darem
miłości dla Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny. W modlitwach zanoszonych przed oblicze naszej Jasnogórskiej Matki prośmy o siłę
i wytrwałość, abyśmy nie ulegli pokusie zniechęcenia, abyśmy nie dali
się zakrzyczeć głosom lekceważenia i beztroskiej kpiny. Pogłębiając
naszą wiarę w Bożą moc, doskonaląc się w ufności i miłości, dzielmy
się świadectwem abstynencji, świadectwem naszej odwagi i znakiem
nadziei na przyszłość.
Łomża, dnia 9 lipca 2011 r.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości
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2.
LIST KONDOLENCYJNY
PRZEWODNICZĄCEGO EPISKOPATU POLSKI
PO ŚMIERCI KARD. KAZIMIERZA ŚWIĄTKA
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz KONDRUSIEWICZ
Metropolita Mińsko - Mohylewski
ul. Revolutsionnaja 1
220030 MIŃSK
BIAŁORUŚ

Warszawa, dnia 21 lipca 2011 r.

Ekscelencjo,
Księże Arcybiskupie,
Dowiedziawszy się o śmierci Kardynała Kazimierza Świątka pragnę
przekazać moje serdeczne wyrazy jedności i bliskości w modlitwie.
Śmierć jeszcze bardziej uwidacznia wartość życia i czyni nieśmiertelnymi idee, dla których człowiek żyje. Odejście Kardynała staje
się mocną lekcją całkowitego oddania i wytrwałości dla Chrystusa
i Kościoła. Zesłany na Sybir, represjonowany przez nieprzyjazne systemy polityczne, wielokrotnie aresztowany i więziony, z wydanym
nań wyrokiem śmierci, był męczennikiem i nieugiętym świadkiem
wierności Panu Bogu. Swoim życiem potwierdzał, że „nic nas nie
może odłączyć od miłości Chrystusowej”, pozostając z Nią złączonym
więzami ścisłymi, które nie poddały się prześladowaniom i biedzie.
Był człowiekiem Kościoła, wielkim patriotą, kapłanem i biskupem
wielkiego formatu, na wzór Serca Bożego.
Polecając Go Bożemu miłosierdziu żywię niezachwianą nadzieję,
że ofiara, jaką Bogu składał całym swoim życiem, przyniesie owoc
dla potomnych, dla nas wszystkich stanie się przykładem dobrego
życia, a Jemu samemu pomoże osiągnąć szczęście w niebie.
Z braterskim pozdrowieniem
In Domino
Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
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3.
TELEGRAM PRYMASA POLSKI
NA RĘCE AMBASADORA KRÓLESTWA NORWEGII
W POLSCE W ZWIĄZKU Z TRAGICZNYMI
WYDARZENIAMI W NORWEGII
Jego Ekscelencja
Pan Enok NYGAARD
Ambasador Królestwa Norwegii
ul. Chopina 2A
00-559 Warszawa

Ekscelencjo,
Szanowny Panie Ambasadorze,
Tragedia jaka miała miejsce w Pańskiej Ojczyźnie, której ofiarą
padło wiele niewinnych istot ludzkich jest bolesnym ciosem dla całego
społeczeństwa Królestwa Norwegii i wszystkich ludzi dobrej woli.
Na ręce Pana Ambasadora składam szczere wyrazy współczucia
narodowi norweskiemu i solidarność w cierpieniu i żałobie.
Swą myślą modlitewną obejmuję wszystkie ofiary tego nieludzkiego
czynu cywilizacji śmierci oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych
synów i córki w tym tragicznym wydarzeniu.
Z wyrazami szacunku
Gniezno, 25 lipca 2011 r.

Abp Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Kondolencje po śmierci bp. Rudolfa Baláža
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4.
KONDOLENCJE PO ŚMIERCI
BP. RUDOLFA BALÁŽA
– WICEPRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI
BISKUPÓW SŁOWACJI
Warszawa, dnia 28 lipca 2011 r.

Jego Ekscelencja
Ks. Abp Stanislav ZVOLENSKÝ
Arcibiskupsky úrad
Špitálska 7
814 92 BRATISLAVA 1
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Ekscelencjo,
Księże Arcybiskupie,
W związku ze śmiercią Biskupa Rudolfa Baláža, wiceprzewodniczącego Konferencji Biskupów Słowacji, pragnę przekazać wyrazy
braterskiej bliskości i jedności w modlitwie.
Śmierć – nieunikniona konieczność – przeżywana z wiarą i ufnością
w Boże miłosierdzie, otwiera się także na nadzieję lepszego świata,
nie ręką ludzką zbudowanego.
Ufam, że oddanie Kościołowi Chrystusowemu zmarłego Biskupa
zaowocuje radosnym przebywaniem w Domu Ojca, dla którego za
życia się trudził i do którego przez całe życie zmierzał.
Z braterskim pozdrowieniem
Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP
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5.
APEL – ZBIÓRKA NA RZECZ GŁODUJĄCYCH
W POŁUDNIOWYM SUDANIE I ERYTREII
SEP–8-20							
Warszawa, dnia 1 sierpnia 2011 r.

Eminencjo/Ekscelencjo
W związku z katastrofalną suszą panującą w Afryce Wschodniej
i w krajach tzw. Rogu Afryki (Somalia, Erytrea, Dżibuti, Etiopia),
najpoważniejszą od 60 lat, Benedykt XVI zwrócił się z apelem
o pomoc dla 12 mln głodujących. 17 lipca podczas modlitwy „Anioł
Pański” powiedział: „Z głębokim zaniepokojeniem śledzę doniesienia
nadchodzące z regionu Rogu Afryki, a w szczególności z Somalii,
dotkniętej poważną suszą, a następnie, na niektórych obszarach,
również obfitymi opadami, które są przyczyną katastrofy humanitarnej. Niezliczone osoby uciekają przed tą straszliwą klęską głodu
w poszukiwaniu żywności i pomocy. Wyrażam życzenie, aby nasiliła
się międzynarodowa mobilizacja w celu wysłania szybkiej pomocy
tym naszym braciom i siostrom, i tak już dotkliwie doświadczonym,
wśród których jest wiele dzieci. Niechaj cierpiącym mieszkańcom nie
zabraknie naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia ze strony
wszystkich osób dobrej woli”.
O pomoc w przezwyciężeniu kryzysu humanitarnego zwrócili się
również biskupi Wschodniej Afryki. Głód i pragnienie zmuszają tysiące ludzi do rozpaczliwego poszukiwania pomocy, także do ucieczki
do sąsiednich krajów. W obozach dla uchodźców panują katastrofalne
warunki żywieniowe i higieniczne. Śmiercią głodową zagrożone jest
co najmniej pół miliona dzieci. Sytuację utrudniają konflikty zbrojne,
spekulacje cenami żywności oraz korupcja.
W imieniu Komisji ds. Misji oraz Caritas Polska zwracam się
z uprzejmą prośbą do Eminencji/Ekscelencji, o ile uzna za stosowne,
o ogłoszenie w niedzielę 14 sierpnia zbiórki ofiar do puszek w kościołach na rzecz głodujących w Południowym Sudanie i Erytrei. Mam
nadzieję, że pozyskane w ten sposób środki, pomogą głodującym
w Sudanie (szczególnie Sudanie Południowym) i w Erytrei przetrwać
najtrudniejszy okres suszy.

Kondolencje Biskupa Polowego w związku z katastrofą śmigłowca us navy
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Zebrane ofiary przez diecezjalne Caritas lub kurie proszę o przekazanie na konto Caritas Polska w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzenia zbiórki do puszek.
Abp Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP

6.
KONDOLENCJE BISKUPA POLOWEGO
W ZWIĄZKU Z KATASTROFĄ ŚMIGŁOWCA US NAVY
Warszawa, 7 sierpnia 2011 r.
Jego Ekscelencja
Lee A. FEINSTEIN
Ambasador USA W Polsce
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Al. Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa

Szanowny Panie Ambasadorze,
Z głębokim żalem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci 31
żołnierzy amerykańskich – członków elitarnych amerykańskich sił
specjalnych w katastrofie śmigłowca w Afganistanie.
Wyrażam serdeczne współczucie Rodzinom poległych żołnierzy,
Ich Dowódcom oraz Współtowarzyszom broni. Solidaryzuję się z
całym Narodem Amerykańskim przeżywającym smutek po stracie
swoich Synów.
Katolicki Ordynariat Polowy, którym kieruję, poleca
Miłosiernemu Bogu Poległych prosząc, by złożona ofiara życia przybliżyła upragniony dzień pokoju na afgańskiej ziemi.
Z wyrazami szacunku

Dr Józef Guzdek
Biskup Polowy WP
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7.
KOMUNIKAT Z SESJI RADY BISKUPÓW
DIECEZJALNYCH ORAZ UROCZYSTOŚCI
NA JASNEJ GÓRZE
Dnia 25 sierpnia, w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej, odbyło się na Jasnej Górze zebranie Rady
Biskupów Diecezjalnych. Obradami kierował Przewodniczący
Konferencji, abp Józef Michalik. W sesji wziął udział także Nuncjusz
Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore.
1. Od beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II w dniu 1 maja 2011
roku cały Kościół trwa w dziękczynieniu za nowego Błogosławionego
i za dzieło jego wielkiego pontyfikatu. Także Kościół w Polsce, we
wszystkich parafiach i wspólnotach, dziękuje oraz przeżywa na nowo
nauczanie Błogosławionego.
Po Krakowie i Warszawie, także na Jasnej Górze, w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, miało miejsce ogólnopolskie dziękczynienie za beatyfikację Wielkiego Papieża. Było
ono poprzedzone dwoma tygodniami modlitwy pielgrzymów, którzy
ze wszystkich diecezji polskich i z zagranicy przychodzili do tronu
Jasnogórskiej Królowej Polski. Biskupi dziękują wszystkim za trud
pielgrzymowania oraz za modlitwę w intencji Kościoła i Ojczyzny.
2. Dwudziesty szósty Światowy Dzień Młodzieży, przeżywany
w dniach od 16 do 21 sierpnia w Madrycie, był wielkim świętem
wiary. Był też dla młodzieży wspaniałym doświadczeniem tajemnicy
Kościoła Powszechnego. Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuuje
dzieło spotkań z młodzieżą, zapoczątkowane przez bł. Jana Pawła II.
Biskupi dziękują rodzicom, duszpasterzom, katechetom oraz osobom
pracującym w Krajowym Biurze Organizacyjnym Światowych Dni
Młodzieży za przygotowanie młodych Polaków do udziału w tym
wielkim wydarzeniu. W spotkaniu tym uczestniczyło ok. 20 tys. pielgrzymów z kraju i zagranicy. Naszej młodzieży towarzyszyło 15 biskupów, w tym 3 kardynałów – oraz 700 księży.
Piękna postawa młodzieży uczestniczącej w spotkaniach modlitewnych i katechezach jest znakiem wiary młodego pokolenia.

Komunikat z sesji Rady Biskupów Diecezjalnych oraz uroczystości na Jasnej Górze
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Szczególne wyrazy uznania składamy ponad tysiącu polskich wolontariuszy, którzy w trudnych warunkach ofiarnie pracowali dla
dobra uczestników spotkania w Madrycie. Trzeba też podziękować Telewizji „Trwam” oraz rozgłośniom katolickim za bogatą obsługę medialną spotkań młodzieży z Ojcem Świętym.
3. Tematem wiodącym spotkania biskupów diecezjalnych były
sprawy administrowania majątkiem kościelnym. Biskupi analizowali
wymagania prawa kościelnego i cywilnego dotyczące zarządu dobrami materialnymi. Skonfrontowali tę wiedzę z różnorodną praktyką
istniejącą w poszczególnych diecezjach i rejonach Polski. Uznali za
celowe opracowanie aneksu do dokumentów II Polskiego Synodu
Plenarnego, w którym zostaną ujednolicone zasady postępowania
we wszystkich diecezjach w Polsce.
4. Biskupi diecezjalni przypominają najważniejsze zasady dotyczące
relacji Kościoła do sfery życia publicznego. Jest to przypomnienie szczególnie ważne w przededniu wyborów parlamentarnych. Oczekiwanie,
że Kościół stanie się „wielkim milczącym” na czas kampanii nie ma
uzasadnienia w nauce społecznej Kościoła. Zarówno duszpasterze,
biskupi i kapłani, a zwłaszcza katolicy świeccy mają prawo, a nawet
obowiązek uczestniczenia w życiu społecznym i politycznym, gdyż są
częścią tego społeczeństwa. Kościół nie identyfikuje się z żadną konkretną partią, albowiem jego przesłanie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od przekonań politycznych. Obowiązkiem katolika
jest jednak wybieranie ludzi i środowisk, którzy gwarantują obronę
godności człowieka i życia od poczęcia do naturalnej śmierci; wybieranie osób, które będą prowadzić sprawy Państwa tak, by troska
o rodziny była na pierwszym miejscu; głosowanie na ludzi zdolnych
podjąć trudne sprawy i reformy, konieczne dla dobra Ojczyzny. Polska
potrzebuje ludzi sumienia, sprawdzonych i gotowych jej służyć, zarówno w trosce o jej historię, o jej dziś, a szczególnie o jej przyszłość.
W tym kontekście biskupi apelują do wszystkich wierzących i ludzi
dobrej woli o odpowiedzialność i roztropną troskę o Polskę i o dobro wspólne. Najważniejszy wkład Kościoła w życie społeczne, nigdy
nie do przecenienia, to formowane ludzi i ich sumień, w kierunku
zaangażowania się dla innych w duchu powołania chrześcijańskiego,
rodzinnego i społecznego.
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5. Wśród ważnych propozycji troski o Kościół i o Polskę oraz jej
przyszłość są i takie, które budzą uzasadniony niepokój. Biskupi doceniają znaczenie uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata,
ustanowionej w 1925 r. przez papieża Piusa XI. Od tego momentu wszyscy mamy wspaniałe możliwości ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi,
Królowi Wszechświata. Czynimy to co roku, szczególnie w przededniu
Adwentu. Nie ma więc potrzeby szukania nowych, niezgodnych z zamysłem Kościoła, form nabożeństw do Chrystusa Króla. Niepokojące
są działania podejmowane poza Kościołem diecezjalnym i wbrew
biskupowi miejsca. Posłuszeństwo Kościołowi i troska o Jego jedność
są głównymi kryteriami oceny wiarygodności religijnych inicjatyw.
Każdy, kto uporczywie uczestniczy w takich pozakościelnych ruchach
i grupach, traci jedność ze wspólnotą Kościoła. Biskupi solidaryzują się
z Metropolitą Krakowskim i podjętymi przez niego działaniami.
6. Zachęcają też wszystkich do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny
i jej godnego miejsca w rodzinie krajów europejskich. Polska prezydencja jest dobrą okazją do spojrzenia na sprawy naszego kraju
i Europy w ich wzajemnym powiązaniu. Wyrazem tego było spotkanie
przedstawicieli Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych w Warszawie. Szczególną okazją do modlitwy w intencji Polski i Europy będzie także Msza św. celebrowana
w Warszawie pod przewodnictwem Prymasa Polski, abpa Józefa
Kowalczyka 25 września, w dniu patrona Stolicy, bł. Władysława
z Gielniowa.
Z Jasnej Góry biskupi diecezjalni błogosławią wszystkim Rodakom
w kraju i za granicą. Swoim błogosławieństwem obejmują szczególnie
nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież rozpoczynającą nowy
rok szkolny.
Podpisali:
Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, 26 sierpnia 2011 r.
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8.
STANOWISKO ZESPOŁU KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI DS. APOSTOLSTWA
TRZEŹWOŚCI WS. PRZYJĘCIA PRZEZ SEJM
RP POPRAWEK UMOŻLIWIAJĄCYCH HANDEL
PIWEM NA STADIONACH
W ostatnim dniu sierpnia, który Kościół w Polsce przeżywa jako
miesiąc abstynencji, Sejm RP ostatecznie przegłosował zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw,
które umożliwiają handel alkoholem na stadionach piłkarskich.
To decyzja zasługująca na surową krytykę. Decyzja, która sprzyja
jedynie grupom interesu czerpiącym ogromne zyski z handlu alkoholem. Szkodzi zaś obywatelom, o których dobro powinni się troszczyć parlamentarzyści. Zwiększanie fizycznej dostępności alkoholu,
ale również umożliwienie jego jeszcze skuteczniejszej promocji, stoi
w sprzeczności z duchem Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu problemom alkoholowym. Jest także wyrazem całkowitego
braku wiedzy o skutecznej profilaktyce, a może wręcz złej woli pomysłodawców przedmiotowych zmian oraz posłów, którzy je poparli. To
ich sumienia obarczone zostaną każdym pojedynczym przypadkiem
zmarnowanego życia młodego człowieka, każdym cierpieniem i każdą tragedią, która spowodowana zostanie nadmierną dostępnością
alkoholu w grupie szczególnego ryzyka, w którą uderzają przyjęte
regulacje. Skutki tych przepisów dotkną bowiem konkretnych osób,
konkretnych rodzin, konkretnych środowisk.
Mimo chwilowego niepowodzenia dziękuję wszystkim, którzy
włączyli się w działania na rzecz stanowienia dobrego prawa, chroniącego trzeźwość społeczeństwa. Niech to zaangażowanie obejmie
również inne sfery naszej chrześcijańskiej i obywatelskiej aktywności.
Niech zdolność troski o trzeźwość Polaków będzie jednym z kryteriów
decydujących o naszej ocenie osób kandydujących w tegorocznych
wyborach parlamentarnych.
Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości
nie rezygnuje z dalszej walki o zablokowanie szkodliwych zmian.
Zachowujemy w pamięci wyrazy poparcia, jakie ówczesny Marszałek
Sejmu, a dzisiaj już Prezydent RP – Bronisław Komorowski – przekazał
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po udanej interwencji przy pierwszej próbie wprowadzenia tych zmian
w 2009 r. Mamy zatem nadzieję, że podczas podejmowania decyzji
o podpisaniu przesłanych przez Sejm ustaw, Pan Prezydent po raz
kolejny da świadectwo troski o trzeźwość Polaków, przede wszystkim
tych najmłodszych.
Łomża, dnia 1 września 2011 r.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

9.
KOMUNIKAT BIURA PRASOWEGO KEP
Nawiązując do podejmowanych ostatnio inicjatyw związanych z
modlitwą za Ojczyznę, w tym do tzw. Krucjaty Różańcowej, biskupi
zgromadzeni na Jasnej Górze w dniu 25 VIII 2011 r. zachęcili wszystkich do włączenia się w modlitwę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
Od kilkudziesięciu lat jednoczy ona licznych wierzących na wszystkich kontynentach. Ma charakter czysto religijny i nie jest związana
z żadną organizacją społeczną. Jest to wspólnota kościelna budowana na żywej wierze, rozważająca w modlitwie różańcowej, razem z
Maryją, Matką Jezusa, najważniejsze tajemnice naszego zbawienia,
odnosząc je do życia Kościoła, narodu i każdego człowieka.
Od kilku lat – w ramach Ogólnokrajowej Krucjaty Modlitwy
Różańcowej – Jasnogórska Rodzina Różańcowa wyprasza Boże
błogosławieństwo dla Ojczyzny i narodu.
ks. dr Józef Kloch
Rzecznik KEP
Warszawa, 1 września 2011 r.
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10.
LIST PASTERSKI Z OKAZJI TYGODNIA
WYCHOWANIA W POLSCE
12-18 WRZEŚNIA 2011 R.

Wszyscy zacznijmy wychowywać
Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia,
Kochani Rodzice, Nauczyciele polskich szkół i przedszkoli,
Wszyscy, którym droga jest sprawa wychowania dzieci
i młodzieży!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niedzielną Mszą
św. inaugurujemy ten szczególny czas, tak ważny w życiu nie tylko
młodych ludzi, ale także ich rodziców i wychowawców.
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa – Nauczyciela i Mistrza,
który zwraca uwagę swoich słuchaczy, że nikt nie może być obojętny na to, co dzieje się z jego bliźnim. W swojej „mowie na temat
braterstwa” Jezus podaje konkretną metodę, jaką należy stosować
wobec kogoś, kto w czymś zawinił: najpierw trzeba zacząć od bezpośredniej osobistej rozmowy z nim, a gdy nie przynosi ona rezultatu,
należy udać się do tych, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Być może powierzchowna lektura tego fragmentu Ewangelii
sprawia wrażenie bardzo surowej mowy Jezusa, bo przecież zostaje
tu szczegółowo opisana procedura swoiście dyscyplinarna, a nawet
kończy się ona prawnym wyrokiem. W rzeczywistości jednak cały ten
fragment przeniknięty jest pasterską troską o zbawienie najsłabszych
oraz skierowaną do wszystkich zachętą, by poczuli się odpowiedzialni
za drugiego człowieka.
Szczególnie zapadają jednak w naszej pamięci ostatnie słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić
będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt
18, 19). Widać wyraźnie, że akcent położony jest tu na „zgodę”.
Słychać w tych słowach zachętę do „wspólnoty serc”, które łączą się,
aby zgodnie o coś prosić. Właśnie owa „wspólnota serc” gwarantuje
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wysłuchanie modlitwy. Zachęceni tym zapewnieniem pragniemy
zaprosić Was, Siostry i Bracia, do modlitwy o ducha wychowania
chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie.
Człowiek, aby stać się tym, kim powinien ostatecznie być, koniecznie potrzebuje wychowania oraz kochających i wymagających
zarazem wychowawców. Pozostawiony samemu sobie nie jest bowiem
w stanie rozwinąć w pełni swego człowieczeństwa. Tę prawdę tak
często podkreślał bł. papież Jan Paweł II. Przypomnijmy jego słowa
wypowiedziane 2 czerwca 1980 r. w paryskiej siedzibie UNESCO:
„W wychowaniu bowiem chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał
się bardziej człowiekiem…”.
Kościół w Polsce proponuje dzisiaj wszystkim, którym nie pozostaje obojętna sprawa kształtowania serc dzieci i młodzieży, wspólne
przeżycie Tygodnia Wychowania. Rozpocznie się on w poniedziałek
12 września, a zakończy w niedzielę 18 września br., kiedy to w kalendarzu liturgicznym obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania:
„Wszyscy zacznijmy wychowywać”, stanowi zaproszenie skierowane
do wszystkich ludzi dobrej woli. Bardzo pragniemy, aby ta inicjatywa
– kontynuowana w przyszłości – stanowiła impuls do aktywniejszego
włączenia się w dzieło wychowania dzieci i młodzieży oraz okazję
do głębszego zastanowienia się nad różnymi aspektami tak bardzo
złożonej problematyki wychowawczej.

Wszyscy zacznijmy wychowywać!
Dokonujące się na naszych oczach zmiany cywilizacyjne i kulturowe doprowadziły do zachwiania tradycyjnych wzorców wychowawczych. Nasi przodkowie w sposób oczywisty „dziedziczyli” wartości
i metody pedagogiczne swych rodziców i dziadków, przekazując je
następnym pokoleniom. Prości ojcowie i matki, nie korzystając ze
specjalnych poradników pedagogicznych, a kierując się jedynie rodzicielską miłością i mądrością, potrafili pomóc swym dzieciom stać się
dojrzałymi i szlachetnymi ludźmi. Świadczą o tym ludzkie historie,
a wśród nich piękne życiorysy świętych.
Dziś ten naturalny proces napotyka na wiele przeszkód. Jedną
z nich jest rosnące tempo życia. Mamy coraz mniej czasu dla siebie
i swoich bliskich. Wielu rodziców pochłoniętych pracą zawodową
zmuszonych jest powierzać swoje dzieci przez sporą część dnia opiece
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innych osób czy instytucji. A przecież nawet najbardziej oddany
i troskliwy opiekun nie zastąpi kontaktu dziecka z ojcem i matką.
Jeszcze trudniejsza z wychowawczego punktu widzenia jest sytuacja
rozłąki rodziców z dziećmi spowodowana np. pracą za granicą. Czas
poświęcony przez rodziców swoim dzieciom od pierwszych chwil ich
życia jest nie do zastąpienia!
Niepokojącym zjawiskiem jest coraz częstsza bezradność wielu
rodziców wobec zadań, jakie stawia przed nimi wychowanie. Sytuacja
ta nie dotyczy jedynie rodzin z jakichś powodów dysfunkcyjnych.
Pragniemy przypomnieć, że rodzice – pierwsi i najważniejsi wychowawcy i nauczyciele swych dzieci – nie muszą być zdani na własne
siły. Z pomocą przychodzą im środowiska odpowiedzialne za dzieło
wychowania – szkoła i Kościół. Wielką nadzieję owocnego wychowania daje bowiem możliwość zgodnej współpracy wszystkich tych
środowisk. Żyjemy w czasach, gdy polska rodzina, szkoła i Kościół
mogą znów mówić jednym głosem. Skorzystajmy z tej szansy!
Kościół ma obowiązek i pragnienie, by służyć dziełu wychowania.
Czyni to przez duszpasterstwo i katechezę, a także poprzez katolickie
szkoły, przedszkola, parafialne świetlice i inne placówki wychowawcze. Na tym jednak nie wyczerpuje się wychowawcza misja Kościoła.
Pragnie on wspierać wszelkie wysiłki podejmowane przez osoby i instytucje, dla których ważne jest dobro dzieci i młodzieży.
Naszą wdzięcznością otaczamy wszystkich nauczycieli i wychowawców polskich szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych. Mamy
świadomość wielkiej odpowiedzialności związanej z realizacją ich
nauczycielskiego powołania, a z drugiej strony współczesnych uwarunkowań, które czynią tę pracę coraz trudniejszą. Być nauczycielem
dzisiaj – uczyć i wychowywać – to wielka sztuka prowadzenia dzieci
i młodzieży „pod prąd” negatywnych zjawisk i zagrożeń. Życzymy
polskim pedagogom, by nie zabrakło im sił i motywacji do wypełnienia tej pięknej misji zadanej im przez Boga.

Celem wychowania – integralny rozwój człowieka
Nie da się skutecznie wychowywać bez świadomości celu, do
którego ten proces ma prowadzić. W trosce o pełny rozwój osoby
ludzkiej, Kościół zwraca uwagę na niebezpieczeństwo jednostronnego
kształcenia pod presją współczesnej cywilizacji zdominowanej przez
technikę i prawa rynku.
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Dzisiaj bardzo często akcentuje się jedynie konieczność praktycznego przygotowania dziecka do znalezienia się we współczesnym
świecie. Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne są z pewnością
ważne. Pozwalają one odnaleźć swoje miejsce w świecie i zdobyć
odpowiednią pracę. Jest to oczywiste i stanowi priorytet dla wielu
rodziców. Trzeba jednak pamiętać, że te wszystkie umiejętności mogą
przynieść owoce tylko wtedy, gdy towarzyszyć im będzie dojrzała osobowość i ukształtowany charakter, a przede wszystkim odpowiednio
uformowane sumienie.
Wszystkich odpowiedzialnych za proces nauczania i wychowania
w naszej Ojczyźnie pragniemy uwrażliwić, by nie tracili z pola widzenia
całego wychowanka, zwłaszcza jego sfery duchowej – to jest intelektu
i woli. Jeszcze raz przypomnijmy słowa bł. papieża Jana Pawła II: „…
wychowanie ulega degradacji, kiedy zmienia się w czyste kształcenie.
Proste, wyrywkowe gromadzenie umiejętności, metod i informacji nie
może bowiem zadowolić ludzkiego głodu i pragnienia prawdy” (Jan
Paweł II, Przemówienie do nauczycieli i wychowawców, Nikaragua,
León, 4 marca 1983 r.).

Bóg w sercu dziecka – ostatecznym celem wszelkiej pedagogii
Każda matka i każdy ojciec pragną szczęścia swoich dzieci. Jednak
pełne szczęście człowiek może odnaleźć jedynie w Bogu. Jest to
szczęście, które – zapoczątkowane w ziemskim życiu człowieka – nie
kończy się wraz z jego śmiercią. Rodzice, którzy troszczą się o rozwój
życia Bożego w sercu własnego dziecka, przekazują mu fundament,
na którym będzie mogło się oprzeć całe jego życie, a którego nie
zburzą „deszcze, potoki i wichry” życiowych doświadczeń (por. Mt
7, 26-27).
U progu nowego roku szkolnego przywołajmy postać Matki
Najświętszej. Wpatrując się w przykład życia Maryi można zobaczyć wzór pięknej miłości wychowawczej – miłości troskliwej
i czułej, a zarazem pełnej i dojrzałej, która nie patrzy jedynie
krótkowzrocznie, by być szczęśliwym tu i teraz, ale sięga po horyzont Bożych przeznaczeń. Od Niej uczmy się, jak być najpierw
cierpliwymi wychowawcami samych siebie i Jej powierzmy trudne
dzieło wychowania.
Przyzywajmy też wstawiennictwa błogosławionego papieża Jana
Pawła II, którego życie od samego początku kapłańskiego posługiwania
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aż do końca papieskiego pontyfikatu było pięknym świadectwem
mówiącym, co to znaczy być dla drugiego człowieka prawdziwym
przewodnikiem – nauczycielem i wychowawcą – po prostu mistrzem.
Wszystkich otaczamy naszą modlitwą i zapraszamy – zwłaszcza rodziców, nauczycieli, duszpasterzy i katechetów, dyrektorów szkół
oraz władze samorządowe – aby włączyli się w inicjatywę Tygodnia
Wychowania. Ufamy bowiem, jak uczy Chrystus w dzisiejszej
Ewangelii, że wspólna i zgodna modlitwa może przynieść właściwe
owoce w pięknym, choć niełatwym dziele wychowania młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.
Z serca wszystkim błogosławimy.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
zgromadzeni na 355. Zebraniu Plenarnym KEP
w Licheniu-Włocławku w dniach 24-26 czerwca 2011 r.
List należy odczytać w 23. Niedzielę zwykłą, dnia 4 września 2011 r.

11.
LIST PRZEWODNICZACEGO RADY
DS. ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
W SPRAWIE ADAMA „NERGALA” DARSKIEGO
Szanowny Pan
Juliusz Braun
Prezes Zarządu
Spółki Telewizja Polska Spółka Akcyjna
Szanowny Panie Prezesie,
Pragnę zwrócić uwagę na głębokie zaburzenie stosunku zarządzanej przez Pana Spółki do misji społecznej obowiązującej telewizję
publiczną. W sytuacji, w której istnieje duży wybór profesjonalnych
krytyków muzycznych Program Drugi Telewizji Polskiej zatrudnia
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do udziału w reprezentacyjnym programie „The Voice of Poland”
słynnego skandalistę Adama „Nergala” Darskiego.
Decyzja ta wywołała powszechne społeczne oburzenie. Jest to
zarazem problem szerszy niż prawna kwalifikacja „obrazy uczuć
religijnych” czy też sprzeczność ze światopoglądem konfesyjnym.
Pan Darski wielokrotnie dawał publiczne dowody swojego obrzydzenia chrześcijaństwem i religią w jej powszechnym rozumieniu.
Mając do dyspozycji treść jego publikacji internetowych, osobistych
działań i społecznego wydźwięku jego wypowiedzi trudno się dalej
oszukiwać twierdząc, że nie mamy do czynienia z praktykującym
satanistą.
Nie może iść komercja przed dbałością o tkankę życia społecznego, ani chęć przyciągnięcia widzów przed kultywowaniem wartości budujących Naród. W imieniu milionów katolików, a także
pozostałych chrześcijan i ludzi dobrej woli nie godzących się na
promocję wrogiej człowiekowi ideologii za pomocą mediów publicznych, wyrażam głębokie oburzenie i zdecydowany protest
przeciwko promowaniu osoby Adama „Nergala” Darskiego i jego
światopoglądu w mediach publicznych, w formie przyjętej obecnie
przez Telewizję Polską.
Z wyrazami szacunku
Gdańsk Oliwa, 9 września 2011 r.

Bp Sławoj Leszek Głódź
Przewodniczący Rady KEP
ds. Środków Społecznego Przekazu
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12.
LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY KEP
DS. KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO DO PREZESA TVP
Włocławek, dn. 09 września 2011 r.

Wielce Szanowny Pan
Juliusz BRAUN
Prezes Zarządu Spółki TVP S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
Od kilkunastu tygodni z najwyższym niepokojem śledzę wydarzenia
zawiązane ze „sprawą Nergala”: najpierw uwolnienie go z zarzutu
obrazy uczuć religijnych przez Sąd w Gdyni, a teraz zatrudnienie
w programie „The Voice of Poland” w II programie TVP. Już wyrok
sądowy uważam za skandaliczny; niech Nergal spróbuje znieważyć
symbole drogie innej religii czy wspólnocie – reakcje będą na pewno
inne: wykazała to sytuacja z napisami litewskimi na Wschodzie Polski
czy profanacja pomnika w Jedwabnem.
Zatrudnienie wyznawcy satanizmu, bluźniercy, człowieka bez podstawowej kultury w TV publicznej bije wszelkie granice przyzwoitości:
najpierw dlatego, że TV publiczna jest utrzymywana w znacznym
stopniu z abonamentu – jest czymś prymitywnym drażnić tych, którzy
nas utrzymują; potem – tak myślę, TV publiczna powinna służyć budowaniu pokoju społecznego – decyzja dotycząca Nergala na pewno
temu nie sprzyja!
TV publiczna nie powinna, w imię złej mody, popierać antywartości: czyż mam cytować wypowiedzi „artysty” i treść jego „muzycznych
utworów”...?
Wreszcie: żyjemy w społeczeństwie dramatycznie podzielonym; nie
jest dowodem rozsądku pogłębianie podziałów, które i tak, w roku
wyborczym, się zaostrzają!
A nade wszystko dla wielu obywateli Polski Chrystus, Jego
Ewangelia, Dziedzictwo Chrześcijańskie – są wartościami tak ważnymi, że nie mogą brać udziału w podtrzymywaniu działalności
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programów telewizyjnych, które do tych wartości odnoszą się z pogardą i szyderstwem.
Ufam, że Pan Prezes zrobi co w Jego mocy, by natychmiast zostały
uwzględnione zdecydowane głosy protestu katolickiego społeczeństwa: myślę, o katolikach świadomych, a nie deklarujących tylko swój
światopogląd i – równocześnie – np.: głosujących za aborcją.
Akcję protestu dopiero zaczynamy, a już popierają nas tysiące
osób.
Łączę wyrazy szacunku
Bp Wiesław A. Mering
Przewodniczący Rady KEP
ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
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V. dokumenty Świdnickiej kurii biskupiej
1.
DIECEZJALNE STUDIUM ŻYCIA RODZINNEGO
W ŚWIDNICY
zapisy na rok 2011/2012
Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego jest dwuletnią, zaoczną
szkołą pomaturalną. Celem Studium jest przygotowanie katolików
świeckich do prowadzenia w imieniu i pod przewodnictwem Kościoła
nauczania i działalności prorodzinnej, to znaczy poradni rodzinnych,
nauk przedślubnych, katechez i spotkań poświęconych problematyce
rodziny, a także przygotowanie małżonków i rodziców do lepszego
pełnienia swych ról w rodzinie.
Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wyższych uczelni, studenci kończący studia, a także absolwenci szkół średnich (po maturze) zainteresowani problematyką rodzinną. Kandydaci powinni
legitymować się dobrą opinią w swojej parafii i być w wieku od 25 do
55 lat, jeżeli po ukończeniu studium chcą pracować w poradnictwie
rodzinnym. Po ukończeniu Studium absolwenci otrzymują dyplom,
który stanowi podstawę do uzyskania misji kanonicznej do pracy
w poradnictwie rodzinnym w diecezji świdnickiej.
Zajęcia na Studium trwają dwa lata. Wykłady i ćwiczenia odbywają się w dwie soboty w miesiącu (od października do czerwca) od
godz. 9.00 do 14.30. Obejmują między innymi: etykę ogólną, etykę
małżeńską, zagadnienia z biblistyki, teologii małżeństwa i rodziny,
prawa kanonicznego i cywilnego oraz z psychologii, pedagogiki i medycyny. Słuchacze poznają również metody naturalnego planowania
rodziny. Dla słuchaczy drugiego roku przewidziane są dodatkowo
ćwiczenia z prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz ćwiczenia
z interpretacji metod naturalnego planowania rodziny.
Wymagane dokumenty:
– świadectwo maturalne,
– podanie o przyjęcie do studium (z adresem i telefonem kontaktowym kandydata),
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– opinia księdza proboszcza,
– 3 fotografie.
Dokumenty należy złożyć do 30 września 2011 r. w Wydziale
Duszpasterskim Świdnickiej Kurii Biskupiej (Świdnica, pl. Jana Pawła
II nr 1), codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.
Inauguracja roku akademickiego na Diecezjalnym Studium
Życia Rodzinnego nastąpi podczas Kongresu Małżeństw Diecezji
Świdnickiej dnia 9 października 2011 r. w katedrze świdnickiej na
Mszy św. o godz. 12.30.
Dokładnych informacji udziela Dyrektor Studium – ks. dr Krzysztof
Moszumański, tel. 605 743 767.
Ks. Krzysztof Moszumański
Dyrektor
Diecezjalnego Studium Życia Rodzinnego

2.
INFORMACJA WYDZIAŁU GOSPODARCZEGO
w sprawie propozycji zakupu pakietu ustaw
dotyczących zarządzania budynkami użyteczności publicznej
W związku z licznymi informacjami, które napływają do Kurii
w sprawie telefonicznej propozycji zakupu pakietu ustaw dotyczących
zarządzania budynkami użyteczności publicznej uprzejmie informujemy, że Świdnicka Kuria Biskupia nie wydała żadnej aprobaty do
rozprowadzania wyżej wymienionych materiałów i pozostawia roztropności Księży Proboszczów ich zakup.
Ks. Andrzej Raszpla
Dyrektor Wydziału Gospodarczego
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3.
STUDIUM ORGANISTOWSKIE
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
Zapisy na I rok zajęć
Chętni mogą się zgłaszać od VI do końca VIII 2011 r. pisząc
na adres mailowy petrus123@op.pl lub telefonicznie 74 66 86 060.
Przesłuchanie kandydatów odbędzie się 10 IX o godzinie 10.00 w
studium przy ul. Budowlanej 10 w Świdnicy. Potrzebne dokumenty
to podanie o przyjęcie, opinia proboszcza oraz dwa zdjęcia.
Zasadniczo przyjmujemy chętnych od I klasy gimnazjum wzwyż. Jedynym
warunkiem jest posiadanie podstawowych zdolności muzycznych, które
weryfikowane są w czasie pierwszego przesłuchania. Do studium mogą
zgłaszać się również ci, którzy pragną udoskonalić swój dotychczasowy
warsztat pracy organisty, a także osoby, które od postaw zechcą kształcić
się jako muzycy kościelni z myślą o przyszłej pracy w parafii.
Ks. Piotr Ważydrąg
Dyrektor
Diecezjalnego Studium Organistowskiego

4.
PROGRAM JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO
PRZED PATRONALNYM ŚWIĘTEM MIASTA
8-15 września, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
i Kolegiata św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
Wtorek, 6 września 2011 r.:
Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
I Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00   Msza św. – intencja: Aby przez Jerycho Różańcowe, które
rozpocznie się za dwa dni w tym sanktuarium, na nowo wytrysło źródło
łaski Bożej dla tej ziemi
21.00   Apel Jasnogórski
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Środa, 7 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
II Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00   Msza św. – intencja: O zwycięstwo Niepokalanego Serca
Matki Bożej Bolesnej przez Jerycho Różańcowe, które rozpocznie się
nazajutrz w tym sanktuarium
godz.
21.00   Apel Jasnogórski
Czwartek, 8 września 2011 r., Święto Narodzenia NMP:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
III Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
            Modlitwie przewodniczą Parafie Dekanatu WałbrzychZachód
20.00 Uroczyste rozpoczęcia Jerycha Różańcowego
Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Infułata
Józefa Strugarka, z udziałem Proboszczów Parafii pw. św. Anny i
pw. św. Wojciecha w Wałbrzychu – intencja: O błogosławione owoce
Jerycha Różańcowego w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha.
21.00 Apel Jasnogórski
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
Piątek, 9 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-8.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw. św.
Aniołów Stróżów
8.00-12.00 Modlitwie przewodniczą Katecheci wraz z dziećmi i
młodzieżą szkolną
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kanonika
Kapituły Kolegiackiej, z udziałem Proboszczów Parafii pw. Matki
Bożej Bolesnej w Strudze i pw. św. Józefa Oblubieńca w Starych
Bogaczowicach – intencja: O zwycięstwo Niepokalanego Serca Matki
Bożej Bolesnej przez Jerycho Różańcowe w tym sanktuarium
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Józefa
Oblubieńca w Starych Bogaczowicach
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15.00 Godzina Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczy Proboszcz
Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Wałbrzychu
16.00-20.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Piotra i
Pawła
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
IV Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu – intencja:
Aby Jerycho Różańcowe zburzyło mury grzechu i otworzyło serca wałbrzyszan i wszystkich Polaków dla Jezusa Miłosiernego
21.00   Apel Jasnogórski
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego
Sobota, 10 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-8.00 Modlitwie przewodniczy Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wałbrzychu
8.00   Msza św.
9.00-12.00 Modlitwie przewodniczy Apostolstwo Dobrej Śmierci
i Rycerstwo Niepokalanej przy Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia
NMP w Wałbrzychu
12.00 Msza św. z udziałem wiernych Parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP – intencja: Aby Jerycho Różańcowe w sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej przyniosło wielkie zwycięstwo Matki Miłosierdzia
i otworzyło serca ludzi dla Jezusa Miłosiernego.
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
15.00 Godzina Miłosierdzia
16.00-20.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Matki Bożej
Częstochowskiej
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
V Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00   Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kanonika
Kapituły Kolegiackiej – intencja: Aby to Jerycho Różańcowe
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objawiło moc zwycięstwa płynącą ze źródła boleści Niepokalanego
Serca Maryi
21.00   Apel Jasnogórski
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
Niedziela, 11 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-12.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw. św.
Aniołów Stróżów
12.00   Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem
Dziekana Kapituły Kolegiackiej – intencja: O błogosławione owoce
Jerycha Różańcowego w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw.
Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu
15.00 Godzina Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczy Proboszcz
Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Wałbrzychu
16.00-17.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Najświętszego
Serca Jezusowego
17.00-20.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Rodziny w
Wałbrzychu
19.00 Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
VI Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza
Parafii pw. św. Rodziny w Wałbrzychu – intencja: O duchowe odrodzenie Wałbrzycha przez Jerycho Różańcowe w sanktuarium Patronki
Miasta
21.00   Apel Jasnogórski
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
Poniedziałek, 12 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30.-8.00 Modlitwie przewodniczy Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wałbrzychu
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8.00- 2.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Jerzego w
Wałbrzychu
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza
Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu, z udziałem
Proboszczów Parafii pw. św. Jerzego i pw. św. Józefa Robotnika w
Wałbrzychu – intencja: Aby Matka Boża Bolesna przez to Jerycho
Różańcowe przyciągnęła nasze miasto do swego Niepokalanego Serca
i aby Wałbrzych odrodził się duchowo
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczą Parafie pw. św. Józefa
Robotnika i pw. Zmartwychwstania Pańskiego
15.00 Godzina Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczy Proboszcz
parafii pw. św. Józefa Robotnika
16.00-20.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Barbary w
Wałbrzychu
19.00   Różaniec do Siedmiu Boleści NMP
VII Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza
Parafii pw. św. Barbary – intencja: Aby przez to Jerycho Różańcowe
w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej pękły mury niewoli grzechu i Bóg
objawił swe miłosierdzie ludowi tej ziemi
21.00   Apel Jasnogórski
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
Wtorek, 13 września 2011 r.: Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-8.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw. św.
Aniołów Stróżów
8.00-12.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Boguszowie-Gorcach
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Proboszcza
Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Boguszowie-Gorcach
– intencja: O zwycięstwo Niepokalanego Serca Matki Bożej Bolesnej
przez Jerycho Różańcowe w tym sanktuarium
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Franciszka z
Asyżu w Wałbrzychu
15.00-19.30 Comiesięczna adoracja dnia 13. w intencji
Ojczyzny
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VIII Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
20.00 Nabożeństwo Fatimskie pod przewodnictwem Prepozyta
Kapituły Kolegiackiej
21.00 Apel Jasnogórski i procesja z Najświętszym Sakramentem
oraz figurą Matki Bożej Bolesnej wokół rynku miasta Wałbrzycha,
po czym powrót do sanktuarium
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
Środa, 14 września 2011 r., Święto Podwyższenia Krzyża Świętego:
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-8.00 Modlitwie przewodniczy Wspólnota dla Intronizacji
Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Parafii pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP w Wałbrzychu
8.00-12.00 Modlitwie przewodniczą Katecheci wraz z dziećmi i
młodzieżą szkolną
12.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Kanonika
Kapituły Kolegiackiej – intencja: Aby przez to Jerycho pękły mury
zła tak, aby Najświętsze Serce Pana Jezusa przyciągnęło wszystkich do
siebie i zakrólowało jako zjednoczenie serc wszystkich
13.00-15.00 Modlitwie przewodniczą wspólnoty Parafii pw. Świętej
Trójcy w Boguszowie-Gorcach
15.00 Godzina Miłosierdzia. Modlitwie przewodniczy Proboszcz
Parafii pw. św. Aniołów Stróżów
16.00-18.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. św. Maksymiliana
w Wałbrzychu
IX Dzień Nowenny do Matki Bożej Bolesnej, Patronki
Wałbrzycha
19.30 Przeniesienie modlitewnego czuwania z sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej do kolegiaty św. Aniołów Stróżów. Procesja
z Najświętszym Sakramentem oraz z cudowną figurą Patronki
Wałbrzycha
20.00 Uroczysta Msza św. w kolegiacie św. Aniołów Stróżów –
intencja: Aby przez to Jerycho pękły mury zła tak, aby Najświętsze
Serce Pana Jezusa przyciągnęło wszystkich do siebie i zakrólowało jako
zjednoczenie serc wszystkich
21.00 Apel Jasnogórski
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Od zakończenia Apelu Jasnogórskiego 14 września aż do uroczystej Mszy św. odpustowej ku czci Matki Bożej Bolesnej 15 września w wałbrzyskiej kolegiacie czuwają wierni wszystkich Parafii
uczestniczących w Jerychu Różańcowym oraz zgromadzenia sióstr
zakonnych
22.00-00.00 Modlitwie przewodniczą wierni Parafii pw. św. Aniołów
Stróżów
Czwartek, 15 września 2011 r., Uroczystość Matki Bożej Bolesnej,
Patronki Wałbrzycha: Kolegiata św. Aniołów Stróżów
00.00-3.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
3.30-6.00 Modlitwie przewodniczy Parafia pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy w Wałbrzychu
6.00-7.00 Modlitwie przewodniczą wierni Parafii pw. św. Aniołów
Stróżów
7.00   Msza św.
8.00-15.30 Modlitwie przewodniczą animatorzy Jerycha
12.00 Anioł Pański
15.00 Godzina Miłosierdzia
16.30 Adoracja w ciszy
17.00 Uroczysta Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Bolesnej,
Patronki Wałbrzycha pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks.
Biskupa Prof. Ignacego Deca, Biskupa Świdnickiego, z udziałem
Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej
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5.
XI MISTRZOSTWA POLSKI KSIĘŻY
W TENISIE ZIEMNYM
14-16 września 2011 r. – Szczawno-Zdrój
W dniach od 14 do 16 września w Szczawnie-Zdroju odbędą się
XI Mistrzostwa Polski Księży w Tenisie Ziemnym.
Miejscem, gdzie turniej będzie rozegrany, są korty Klubu
Tenisowego Szczawno-Zdrój, ul. Ofiar Katynia 1. Naczelnym sędzią
zawodów jest Robert Kosiński. Do tej pory na ręce organizatorów
napłynęło 40 zgłoszeń z większości polskich diecezji. Szczególnie
licznie reprezentowana jest ściana wschodnia kraju, co widać po
zgłoszeniach na stronie internetowej zawodów. Księża – zawodnicy
będą nocować w seminarium Duchownym w Świdnicy, skąd dojadą
do Szczawna-Zdroju.
Zawody rozgrywane będą w grupach wiekowych dla księży tenisistów do lat 50, drugiej 50+ oraz 60+. Gry podwójne zostaną
rozegrane w jednej kategorii wiekowej, systemem pucharowym.
Minimalny wspólny wiek zawodników – 80 lat.
Zapraszamy do kibicowania temu niecodziennemu turniejowi.
Dodajmy, że wyjątkowym atutem szczawieńskiego turnieju księży jest
bardzo bliskie sąsiedztwo kortów z kościołem, który jest tuż obok.
Księża na zakończenie zawodów otrzymają nagrody. Dla odpadających w pierwszej rundzie będzie Turniej pocieszenia.
Bliższe informacje na stronie www.tenisksiezy.diecezja.swidnica.pl.
Wydział Duszpasterski Kurii Swidnickiej

I Diecezjalna Rowerowa Pielgrzymka do sanktuarium w Krzeszowie
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6.
I DIECEZJALNA ROWEROWA PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM W KRZESZOWIE
Zaproszenie na I Diecezjalną Rowerową
Pielgrzymkę do Krzeszowa
Zapraszamy wszystkich chętnych, czujących się na siłach do wspólnego rowerowego pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Krzeszowie. Pielgrzymka odbędzie się 17 września br.
Program pielgrzymki:
6.00 – wyjazd z Parafii WNMP w Bielawie
7.00 – wspólna poranna modlitwa na Placu przy Katedrze
w Świdnicy
10.30 – przyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Krzeszowie
12.00 – Msza św.
13.00 – zwiedzanie Sanktuarium
14.00 – powrót
Trasa pielgrzymki:
Bielawa – Pieszyce – Lutomia Górna – Bojanice – Świdnica –
Modliszów – Wałbrzych – Boguszów-Gorce – Grzędy – Krzeszów.
Długość trasy w dwie strony wynosi 140 km.
UWAGA! Każdy z uczestników powinien posiadać kask i własny
prowiant.
Organizator
Ks. Daniel Marcinkiewicz

156

Dokumenty Świdnickiej Kurii Biskupiej

7.
MSZA ŚW. Z PAPIEŻEM BENEDYKTEM XVI
Berlin, Stadion Olimpijski, 22 września 2011 r.
(czwartek)
21/22 września – wyjazd z Kłodzka w godzinach nocnych
22 września - w godzinach przedpołudniowych zwiedzanie
Berlina
godz. 18.30 Msza św. pod przewodnictwem Ojca Świętego
Benedykta XVI
Powrót do Kłodzka w godzinach nocnych
Koszt: 100 zł
Zapisy i szczegółowe informacje:
o. Waldemar Szczygioł SJ - tel. 604 815 734; e-mail: szczygiol.w@
onet.pl.
Organizator
o. Waldemar Szczygioł SJ

8.
KONFERENCJA „SPOŁECZNO-RELIGIJNY
WYMIAR ŻYCIA I POSŁUGI BŁ. KS. GERHARDA
HIRSCHFELDERA”
Kłodzko, 23 września 2011 r.
Program konferencji:
10.00 Wprowadzenie: ks. dyr Dariusz Sakaluk – Instytut
Kultury
Wykłady:
1. ks. bp prof. dr hab Ignacy Dec, Biskup Świdnicki – Błogosławiony
ks. Gerhard Hirschfelder – darem i zadaniem dla Kościoła
Świdnickiego;
2. prof. Helmut Goeke – Społeczne implikacje życia i działalności
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera.

Konferencja „społeczno-religijny wymiar życia i posługi bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera
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11.30-12.00 Przerwa na kawę
Panel Dyskusyjny: „Bł. Ks. Gerhard – patron nowych dzieł społeczno-religijnych na ziemi kłodzkiej”.
Prowadzenie: ks. dr Krzysztof Ora – dyrektor Wydziału
Duszpastereskiego Kurii Świdnickiej
Uczestnicy: Teresa Bazała, s. Beata Kamieniecka MSC,
Elisabeth Kynast, ks. prałat Romuald Brudnowski, ks. dr Tadeusz
Mirończuk.
13.00-13.15 Podsumowanie i zakończenie
Konferencji towarzyszy wystawa pt.: „Bł. ks. Gerhard
Hirschfelder ” oraz stoisko z materiałami poświęconymi osobie
kłodzkiego męczennika.
Do udziału zapraszamy przedstawicieli władz różnych szczebli,
kapłanów, siostry zakonne, nauczycieli, katechetów, pracowników
centrów informacji turystycznej, przedstawicieli duszpasterstw specjalistycznych, grup parafialnych, przewodników i pilotów wycieczek.
Miejsce konferencji: Refektarz Klasztoru oo. Franciszkanów,
Kłodzko pl. Franciszkański 1.
Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować na adres:
Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej, ul. Strzelecka 2a, 57400 Nowa Ruda,
tel. 74 872 53 08 lub 509 100 183, email: frosta@netgate.com.
pl.
Organizator
Instytut Kultury i Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej
im. bł. ks. Gerharda Hirschfeldera

158

Dokumenty Świdnickiej Kurii Biskupiej

9.
SPOTKANIE DEKANALNYCH DUSZPASTERZY
SŁUŻBY LITURGICZNEJ
23 września (piątek) – godz. 19.30 – Dzierżoniów
Spotkanie odbędzie się na plebani przy parafii p.w. Królowej
Różańca Świętego w Dzierżoniowie, na Wzgórzu bł. Jana Pawła II.
Weźmie w nim udział JE ks. bp Adam Bałabuch. Proszę o zabranie ze
sobą Liturgii Godzin. Spotkanie będzie poprzedzone Nieszporami.
Ks. Krzysztof Ora
Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej

10.
SZKOŁA ANIMATORA GRUP PARAFIALNYCH
PROWADZONA PRZEZ RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
W DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
I spotkanie – 24 września (sobota), Świdnica – parafia pw. św. Józefa
Celem Szkoły Animatora Grup Parafialnych jest przygotowanie
osób świeckich do prowadzenia w parafii grup ministranckich, schol
dziewczęcych oraz grup oazowych.
Program Szkoły Animatora Grup Parafialnych obejmuje 9 spotkań
w ciągu jednego roku formacyjnego. Zadaniem Szkoły jest ukazanie
kandydatom do pełnienia posługi animatora, idei programu formacyjnego Ruchu Światło-Życie i poznanie wybranych zagadnień szczegółowych między innymi dotyczących sposobu prowadzenia grupy
i praktycznych ćwiczeń.
Uczestnik Szkoły może podjąć posługę animatora już w czasie
formacji przygotowawczej. Obowiązkiem jednak jest przeprowadzenie
przynajmniej trzech spotkań formacyjnych w swojej parafii, z grupą
prowadzoną przez doświadczonego animatora i w jego obecności.
Obowiązkowo uczestniczy w dniach wspólnoty Ruchu Światło-Życie
(cztery razy w ciągu roku).

Szkoła animatora grup parafialnych prowadzona przez ruch Światło-Życie...
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Po ukończeniu Szkoły Animatora Grup Parafialnych, kandydaci
powinni podjąć prowadzenie małej grupy w swojej parafii. W okresie wakacyjnym powinni wziąć udział w rekolekcjach Oazy Żywego
Kościoła. Będzie to dla nich kontynuacją formacji osobistej, jak
również formą praktyki przed dopuszczeniem do błogosławieństwa
i posługi animatora grup parafialnych.
Po weryfikacji dokonanej przez Moderatora Diecezjalnego
i Moderatora Szkoły Animatora, kandydaci zostaną dopuszczeni do błogosławieństwa do posługi animatora grup parafialnych.
Błogosławieństwo otrzymają we wrześniu, następnego roku formacyjnego, podczas Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie.
 	
Tematyka Szkoły Animatora Grup Parafialnych
* Prezentacja Ruchu Światło-Życie.
* Rola animatora we wspólnocie.
* Formacja wewnętrzna.
* Podstawy pedagogii animatora.
* Pierwsza pomoc.
Warunki przyjęcia:
* Ukończony 16 rok życia.
* Pisemne skierowanie moderatora lub opiekuna w parafii
(duszpasterza).
* Odpowiednie predyspozycje (moralne, intelektualne i psychofizyczne) konieczne do prowadzenia grupy.
* Dobrowolne pragnienie pełnienia posługi animatora grup parafialnych, przez pogłębianie formacji Ruchu Światło-Życie.
* Umiejętność pogodzenia obowiązków domowych, szkolnych,
parafialnych i w Szkole Animatora Grup Parafialnych.
Miejsce spotkań: Parafia pw. św. Józefa, Świdnica ul. Kotlarska
19/21.
Pierwsze spotkanie: 24 września 2011 r. godz. 10.00.
Koszt rocznej formacji w Szkole Animatora Grup Parafialnych
wynosi 150 zł.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: marcinogorek@interia.pl
do 15 września 2011 r.
Ks. Marcin Ogórek
Moderator diecezjalny
Ruchu Światło-Życie
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11.
I PIELGRZYMKA MIŁOŚNIKÓW
NORDIC WALKING
24 września (sobota) – Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
– Góra Igliczna
24 września (sobota) odbędzie się I Pielgrzymka Miłośników
Nordic Walking do Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej na Górze
Iglicznej. Przewodnikiem pielgrzymki jest ks. prałat Jerzy Kos.
Program pielgrzymki:
godz. 10.00 – Marianówka 4 (Dom rekolekcyjny Księży
Salezjanów)
Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
Powrót do miejsca parkingowego
Szczegółowe informacje: Wydział Duszpasterski Świdnickiej Kurii
Biskupiej – tel. 74 856 44 13.
Ks. Krzysztof Ora
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

12.
XXII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ
Kościół naszym domem
Koszalin 2012
Gospodarzem i organizatorem XXII Olimpiady Teologii
Katolickiej w roku szkolnym 2011/12 jest Diecezja KoszalińskoKołobrzeska. Tegoroczna edycja Olimpiady odbędzie się pod hasłem
Kościół naszym domem i skupi się na zagadnieniach związanych
z eklezjologią, wzbogaconych elementami ekumenizmu i historii
Kościoła.

Xxii Olimpiada Teologii Katolickiej Kościół Naszym Domem
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1. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Komitet Organizacyjny XXII Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział
Katechetyczny
Kurii
Biskupiej
KoszalińskoKołobrzeskiej
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25, 75-062 Koszalin
tel. 94 34387 19 (pełnomocnik komitetu głównego), 94 343 87 30
(sekretariat OTK), e-mail: katecheza@koszalin.opoka.org.pl
Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej, na której znajdują
się zawsze aktualne informacje: www.otk.pl
2. ETAPY OLIMPIADY
- etap szkolny przeprowadzany w szkołach w dniu 24 listopada
2011 r.;
- etap diecezjalny przeprowadzany w diecezjach w dniu 15 marca
2012 r.;
- etap ogólnopolski przeprowadzany w Koszalinie w dniach 12-14
kwietnia 2012 r.
3. OPIS
Temat XXII edycji Olimpiady Teologii Katolickiej sformułowany
został poprzez hasło Kościół naszym domem. Hasło to jest jednocześnie hasłem przeżywanego w Kościele roku duszpasterskiego.
Zakres wiedzy obejmuje zagadnienia związane z eklezjologią, która
jest jedną z dziedzin teologii katolickiej, a także zagadnienia z historii Kościoła oraz ekumenizmu. Eklezjologia jest nauką o Kościele,
jego genezie, fenomenie, funkcjonowaniu w świecie, zadaniach, jakie
ma do spełnienia. Historia Kościoła jest również nauką o Kościele,
jednak podjętą z historycznego punktu widzenia i uwzględniającą
metodologię nauk historycznych. Ekumenizm ma na celu zamysł
nad faktem istnienia różnych wyznań w obrębie chrześcijaństwa oraz
opracowanie propozycji wzajemnego zbliżenia.
Program Olimpiady zakłada realizację kluczowych zagadnień
odnośnie do podejmowanych treści oraz działań wychowawczych.
Zagadnienia te można przedstawić następująco:
* socjalizacja kościelna, czyli odkrycie przez uczniów swojego
miejsca i zadań w Kościele, a także umiejętność scharakteryzowania wyzwań stojących przed katolikiem po przyjęciu sakramentu
bierzmowania;
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* poznanie i rozumienie liturgii jako języka Kościoła;
* umiejętność określenia istoty Kościoła jako prasakramentu;
* znajomość ruchów i wspólnot działających w Kościele;
* znajomość historii Kościoła i umiejętność jej interpretacji;
* podstawowa orientacja w genezie i treściach wiary innych wyznań chrześcijańskich, kształtująca postawę zrozumienia i twórczego
współistnienia.
4. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY
Cel główny Olimpiady: zapoznanie uczniów z teologią katolicką a w szczególności z nauką o Kościele, która jest jej częścią.
Cele szczegółowe:
* w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie istoty Kościoła;
jego funkcji i zadań oraz znajomość historii Kościoła, a także zagadnień związanych z ekumenizmem
* w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność zrozumienia
swojego miejsca w Kościele, zdolność do budowania i uczestnictwa
we wspólnocie z innymi;
* w zakresie formacji osobowej: wszczepienie postawy współodpowiedzialności za Kościół, wychowanie do dojrzałej i świadomej
obecności w życiu Kościoła
* w zakresie praktyki: pomoc w zrozumieniu istoty liturgii, umiejętność konstruktywnego dialogu z chrześcijanami innych wyznań
5. LITERATURA
ETAP I:
* Magisterium: Katecheza Jana Pawła II Znaczenie słowa Kościół
(20. 07. 1991) [1]
Wierzę w Kościół – KKK 770-776 (s. 192-195), 781-801 (s. 195201), 811-865 (s. 203-217).
* Aspekty biblijne: Początki Kościoła - Dzieje Apostolskie - rozdz.
1-4; 9; 15, 1-33.
* Aspekty historyczne: Kościół w Europie – Kościół na Pomorzu
– Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli; Z. Lec, Św. Otton.
Życie i działalność biskupa-misjonarza, w: Święty Otton z Bambergu –
ewangelizator Pomorza. Jego kult do czasów współczesnych, pr. zbior.
pod red. G. Wejmana, WT USz, Szczecin 2004. (PDF)
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ETAP II:
* Magisterium: Wierzę w Kościół - KKK 871-959 (s. 218-235).
* Aspekty systematyczne: Kościół jako „communio” (artykuł
ks. prof. Bujaka i ks. dr. Wójtowicza o eklezjologii Communio).
(PDF).
* Aspekty historyczne: Kościół w Europie - T. M. Dąbek, Św.
Benedykt z Nursji, WAM, Kraków 2004.
* Aspekty ekumeniczne: Podziały Kościoła, zasady i rodzaje ekumenizmu - ks. J. Bujak, „Aby wszyscy stanowili jedno”. Wprowadzenie
do zagadnień ekumenicznych, WT USz, Szczecin 2009, 11-27, 45-56,
69-81. PDF
ETAP III
* Magisterium: Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Ecclesia in
Europa, rozdział II, III i IV (nr 23-82)
* Aspekty historyczne: Początki Kościoła w Polsce - A. Pobóg
-Lenartowicz, Święty Wojciech, WAM , Kraków 2002.
* Aspekty ekumeniczne: Ruch ekumeniczny - ks. J. Bujak, „Aby
wszyscy stanowili jedno”. Wprowadzenie do zagadnień ekumenicznych,
WT USz, Szczecin 2009, 28-44. PDF
NA WYŻSZYCH ETAPACH, OPRÓCZ NOWEJ BIBLIOGRAFII,
OBOWIĄZUJĄ WSZYSTKIE LEKTURY Z POPRZEDNICH
ETAPÓW.
Artykuły i fragmenty książek oznaczone symbolem „PDF” będą dostępne w formie załączników na stronie internetowej Olimpiady.
6. NAGRODY
- wyjazd zagraniczny lub sprzęt elektroniczny (I nagroda);
- sprzęt elektroniczny (II-III) nagroda;
- nagrody książkowe (lub bony podarunkowe) i dyplomy gratulacyjne dla laureatów dziesięciu pierwszych miejsc;
- indeksy na niektóre uczelnie (lista zostanie przesłana i opublikowana na stronie Olimpiady w późniejszym terminie);
- pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników
finału
[1] christophoros.keep.pl/ZAŁĄCZNIK- O Kościele.doc; Jan Paweł
II, Katechezy - Kościół, Wydawnictwo M, Kraków 1999, s. 11-15.
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Komunikat biskupa świdnickiego

VI. dokumenty biskupa Świdnickiego
1.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
L.dz. 94/WD/2011 						
Świdnica, dnia 5 sierpnia 2011 r.

Umiłowani Diecezjanie!
Za pośrednictwem mediów docierają do nas wiadomości o katastrofalnej suszy, która dotknęła Wschodnią Afrykę. Trwająca przede
wszystkim w Somalii długotrwała susza doprowadziła do ogłoszenia
przez organizacje międzynarodowe stanu klęski głodu. Miliony ludzi
potrzebują natychmiastowej pomocy. Wśród nich są też dzieci, które
cierpią na stan skrajnego niedożywienia.
Kościół w Polsce, podejmując prośbę Ojca Świętego Benedykta
XVI, który apeluje by cierpiącym mieszkańcom Afryki nie zabrakło naszej solidarności oraz konkretnego wsparcia, pragnie 14
sierpnia, czyli w najbliższą niedzielę, włączyć się w dzieło pomocy
głodującym.
Dlatego, zwracam się do Was, umiłowani Diecezjanie, z gorącą
prośbą o materialne wsparcie tej akcji humanitarnej prowadzonej
przez Caritas Polska, poprzez złożenie ofiar pieniężnych do puszek
przed kościołami naszej diecezji.
Mamy wszyscy nadzieję, że pozyskane w ten sposób środki pomogą
głodującym w Wschodniej Afryce przetrwać okres dotkliwej suszy.
Z serca błogosławię
Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
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Powyższy komunikat należy odczytać w niedzielę, 7 sierpnia, we
wszystkich kościołach i kaplicach diecezji świdnickiej, podczas mszy
świętych w ramach ogłoszeń parafialnych. Zebrane w dniu 14 sierpnia
ofiary proszę wpłacić do kasy Świdnickiej Kurii Biskupiej.
Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

2.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
Z OKAZJI 45. NIEDZIELI ŚRODKÓW
SPOŁECZNEGO PRZEKAZU
Drodzy Diecezjanie,
W niedzielę, 18 września Kościół w Polsce przeżywa 45. niedzielę
Środków Społecznego Przekazu. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie życie bez mediów. Radio, prasa, telewizja oraz internet to nieodłączna część życia każdego człowieka. Światowy dzień
Środków Masowego Przekazu to coroczna okazja do uświadomienia
sobie, jak ważną funkcję pełnią media. Celem tego święta jest m.in.
zobrazowanie potencjalnych zagrożeń poprzez informacje, jakie mogą
być przekazywane za pośrednictwem mediów oraz przeciwdziałanie
temu zjawisku.
W ten dzień wspieramy naszą modlitwą i składanymi do puszek
ofiarami katolickie środki społecznego przekazu. Na terenie naszej
diecezji nadaje swój program Katolickie Radia Rodzina – rozgłośnia
Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej. Dziękuję za wieloletnie wsparcie naszej rozgłośni i ofiary złożone dzisiaj do puszek,
które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Radia Rodzina.
W najbliższym czasie przystąpimy do utworzenia własnego studia
Radia Rodzina w Świdnicy. Dzięki temu będziemy mogli przekazywać więcej informacji z życia naszej diecezji i podjąć transmisję
codziennej Mszy św. z katedry świdnickiej. Chcemy też zadbać, by
Radio Rodzina było słyszane na terenie całej diecezji.
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Serdecznie proszę o modlitwę w intencji owocnej ewangelizacji
poprzez katolickie media.
Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
Powyższy komunikat Biskupa Świdnickiego należy odczytać
w niedzielę, 18 września, w ramach ogłoszeń parafialnych podczas
wszystkich mszy świętych.

3.
KOMUNIKAT BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
W ZWIĄZKU Z I ROCZNICĄ BEATYFIKACJI
KS. G. HIRSCHFELDERA
(o odczytania w niedzielę, 18 września,
w dekanatach ziemi kłodzkiej)

Drodzy Diecezjanie, mieszkańcy Ziemi Kłodzkiej!
W miesiącu wrześniu wspominamy pierwszą rocznicę beatyfikacji
ks. Gerharda Hirschfeldera, pierwszego błogosławionego z terenu
diecezji świdnickiej, mieszkańca Kłodzka, kapłana ziemi kłodzkiej,
duszpasterza młodzieży, męczennika nazizmu, który zginął w obozie
zagłady w Dachau, pochowanego w symbolicznym grobie na cmentarzu w Kudowie-Zdroju-Czermnej.
W postawie dziękczynienia pragniemy wyrazić naszą wdzięczność
Panu Bogu i Kościołowi za dar nowego błogosławionego. Uczynimy
to w sposób uroczysty w niedzielę 25 września br. w Kłodzku. O godz.
12.00 nastąpi poświęcenie tablicy pamiątkowej, umieszczonej na murze zakładu karnego w którym był więziony bł. ks. Gerhard. O godz.
12.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zostanie odprawiona Uroczysta Msza św. dziękczynna, z udziałem władz
miasta Kłodzka, mieszkańców i zaproszonych gości, a po niej nadanie imienia błogosławionego ks. Gerharda Hirschfeldera ulicy przy
kościele ks. Jezuitów oraz koncert Zespołu Śląsk.
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Niedzielne dziękczynienie zostanie poprzedzone dwoma
wydarzeniami:
- pierwsze to konferencja naukowa 23 września (w piątek), zatytułowana: „Społeczno-religijny wymiar życia i posługi bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera”. Początek obrad o godz. 10.00 w refektarzu klasztoru
oo. Franciszkanów w Kłodzku. Do uczestnictwa zapraszamy przedstawicieli władz samorządowych, kapłanów i siostry zakonne, dyrektorów
szkół gimnazjalnych i średnich, nauczycieli i katechetów Kłodzka,
Bystrzycy Kłodzkiej i Kudowy-Zdroju, pracowników miejskich centrów kultury i informacji turystycznej, przewodników turystycznych,
pilotów wycieczek, oraz osoby zainteresowane. Prosimy o zgłoszenie
uczestnictwa w konferencji.
- drugie wydarzenie to pielgrzymka autokarowa w sobotę 24
września br., inaugurująca wytyczony Szlak im. bł. ks. Gerharda
Hirschfeldera na ziemi kłodzkiej. Grupy i autokary organizowane
są w ramach parafii, dekanatów, grup i stowarzyszeń diecezjalnych.
Początek pielgrzymowania o godz. 10.00 w Kłodzku w kościele pw.
Wniebowzięcia NMP. Odwiedzimy miejsca związane z życiem i posługą bł. ks. Gerharda w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i KudowieZdroju-Czermnej, gdzie zakończymy pielgrzymowanie o godz. 14.00
Mszą św. pod przewodnictwem ks. bp. Adama Bałabucha.
Dokładny program tych wydarzeń znajdziemy na plakatach, a także stronie internetowej diecezji Świdnickiej i usłyszymy na antenie
Katolickiego Radia Rodzina.
Drodzy Bracia i Siostry! Zapraszam do licznego uczestnictwa w wydarzeniach naszego dziękczynienia, zwłaszcza mieszkańców Kłodzka,
Bystrzycy Kłodzkiej, Kudowy-Zdroju i całej ziemi kłodzkiej. Ufam,
że nasze wspólne świętowanie przyczyni się do propagowania kultu
bł. ks. Gerharda Hirschfeldera we wspólnocie Kościoła świdnickiego
i obfitego korzystania z jego orędownictwa na ścieżkach naszego
codziennego życia.
Ignacy Dec
Biskup Świdnicki
Powyższy komunikat Biskupa Świdnickiego należy przekazać w parafiach w niedzielę, 18 września podczas wszystkich mszy świętych.
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VII. KALENDARIUM BISKUPA ŚWIDNICKIEGO
ROK 2011
Lipiec
01 VII 2011

Poświęcenie i otwarcie nowej Stacji Rehabilitacji
„Caritas” NZOZ w Świdnicy przy ul. Budowlanej
w Świdnicy, godz. 10.00.
02 VII 2011 Msza św. połączona z poświęceniem kościoła pw.
Matki Bożej Królowej Pokoju w Polanicy Zdroju,
godz. 17.00.
03-06 VII 2011 Przewodniczenie rekolekcjom kapłańskim w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu dla duchowieństwa Archidiecezji Przemyskiej.
04 VII 2011 Audiencja u JE Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika, metropolity przemyskiego, przewodniczącego
Konferencji Episkopatu Polski, godz. 13.00.
05 VII 2011 Audiencja u Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, arcybiskupa seniora Archidiecezji Przemyskiej, godz. 10.30.
09-10 VII 2011 Udział w XIX Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja
na Jasną Górę.
09 VII 2011 Udział w koncelebrze jasnogórskiej z okazji XIX
Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę,
godz. 18.00.
10 VII 2011 Udział w koncelebrze jasnogórskiej z okazji XIX
Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę,
godz. 11.00.
11-29 VII 2011 Pobyt na urlopie (Zakopane 11-16 VII 2011oraz Hucisko 16-29 VII 2011).
16 VII 2011 Msza św. z homilią oraz pobłogosławieniem małżeństwa Katarzyny Balickiej i Krzysztofa Siuzdaka w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Sarzynie, godz. 14.00.
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17 VII 2011
21 VII 2011
22 VII 2011

24 VII 2011
24 VII 2011
25 VII 2011
28 VII 2011
29 VII 2011

31 VII 2011
31 VII 2011

Sierpień
01 VIII 2011
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Msza św. odpustowa z homilią w kościele pw. św.
Szymona z Lipnicy w Maleniskach, par. pw. Zwiastowania NMP w Leżajsku, godz. 11.30.
Spotkanie z duchowieństwem dekanatów leżajskich
w klasztorze OO Bernardynów w Leżajsku, godz. 12.30.
Udział w pogrzebie ks. bpa Albina Małysiaka w Krakowie (godz. 10.00 – Msza św. pogrzebowa w Katedrze Wawelskiej; godz. 12.00 – złożenie do grobu na
cmentarzu Salwator).
Msza św. z homilią w kościele pw. św. Jana z Dukli
w Hucisku, par. pw. Zwiastowania NMP w Leżajsku,
godz. 8.30.
Udział w imprezie plenerowej „Święto Wsi Hucisko”, stadion w Hucisku, godz. 16.00.
Msza św. z homilią w Bazylice OO Bernardynów
w Leżajsku z okazji dorocznego Święta Policji, godz.
12.00.
Udział w modlitwie różańcowej za śp. Jana Siuzdaka w kościele pw. św. Jana z Dukli w Hucisku, godz.
18.00.
Msza św. pogrzebowa z homilią i przewodniczenie
obrzędowi Ostatniego Pożegnania śp. Jana Siuzdaka. Kościół i cmentarz filialny w Hucisku, godz.
10.30.
Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej na rozpoczęcie VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej
na Jasną Górę, godz. 11.00.
Udział w Apelu Jasnogórskim z uczestnikami VIII
Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę, kościół pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach, godz. 20.30.
Udział w Apelu Jasnogórskim z uczestnikami VIII
Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę, kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Zwróconej, godz. 20.30.
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Msza św. z homilią dla uczestników VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę, w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Bobolicach, godz.
6.30.
02 VIII 2011 Wizyta w Świdnicy JE ks. arcybiskupa Edwarda Nowaka (Msza św. z homilią w katedrze świdnickiej,
godz. 18.00; wspólna kolacja w WSD w Świdnicy,
godz. 19.00).
06 VIII 2011 Msza św. odpustowa z homilią w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Lutomi, godz. 17.00.
07 VIII 2011 Udział w uroczystości wprowadzenia relikwii błogosławionego Jana Pawła II do parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła w Trzebieszowicach – pod przewodnictwem
ks. arcybiskupa Edwarda Nowaka z Rzymu, transmitowanej przez Radio Maryja i Telewizję Trwam,
godz. 11.00.
08 VIII 2011 Msza św. z homilią z okazji Dolnośląskiej Pielgrzymki
Rodziny Radia Maryja do sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, transmitowanej
przez Radio Maryja i Telewizję Trwam, godz. 18.00.
09 VIII 2011 Powitanie VII. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasnej Górze, godz. 7.30 oraz Msza św. dla
pielgrzymów w Kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej,
godz. 9.00.
09 VIII 2011 Przewodniczenie modlitwie Apelu Jasnogórskiego
w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej, godz. 21.00.
11 VIII 2011 Msza św. z homilią w kościele Sióstr Klarysek w Kłodzku z okazji uroczystości św. Klary, godz. 17.30.
13 VIII 2011 Odwiedziny dzieci przebywających na wypoczynku
w ośrodku Caritas w Zagórzu Śląskim, godz. 13.00.
13 VIII 2011 Udział w uroczystości pt.: „VI Dni Twierdzy Kłodzko”, Kłodzko, godz. 15.00.
14 VIII 2011 Msza św. z homilią w kościele pw. Podwyższenia
Krzyża św. w Ząbkowicach Śląskich, z okazji złotego
jubileuszu ślubów zakonnych s. Marii Cecylii od Baranka Bożego (Wetoszka) OCPA, Prezeski Federacji św. Klary, godz. 10.30.
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Msza św. z homilią połączona z obrzędem wprowadzenia w urząd proboszcza ks. Jana Gargasewicza,
kościół pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, godz.
13.00.
Msza św. odpustowa z homilią, rozpoczęcie świętowania 100-lecia kościoła pw. Wniebowzięcia NMP
w Polanicy-Zdroju, godz. 11.00.
Msza św. z homilią w intencji Ojczyzny w kościele
pw. św. Krzyża św. w Świdnicy, godz. 20.00
Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej i Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, z okazji
imienin ks. biskupa Stefana Cichego, biskupa legnickiego. Legnica, godz. 18.30.
Spotkanie duszpasterskie z ludźmi Jana Pawła II
w Wałbrzychu, godz. 15.00.
Homilia podczas Mszy św. w kościele pw. św. Franciszka w Wałbrzychu, z okazji pożegnania ks. Zbigniewa Stanka, godz. 18.00.
Msza św. z homilią, połączona z poświęceniem ołtarza w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Starczowie,
godz. 13.00.
Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej, z okazji imienin ks. biskupa Włodzimierza
Juszczaka, biskupa wrocławsko-gdańskiego Kościoła
Grecko-Katolickiego, Wrocław, godz. 13.00.
Audiencja dla Grzegorza Schetyny, marszałka Sejmu
RP oraz osób mu towarzyszących, rezydencja biskupa świdnickiego, godz. 9.00.
Audiencja dla Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu
RP, rezydencja biskupa świdnickiego godz. 16.00.
Udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia Parku
Strażackiego w Kłodzku, godz. 18.00.
Udział w posiedzeniu Rady Biskupów Diecezjalnych
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze,
godz. 11.00.
Udział w uroczystościach odpustowych Matki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej Górze, godz. 11.00.
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Pielgrzymka do symbolicznego grobu błogosławionego . Gerharda Hirschfeldera. Msza św. z homilią
oraz przewodniczenie Jesiennemu Dniu Skupienia
Kapłanów (pierwsza grupa), parafia pw. św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju, godz. 9.00.
Wygłoszenie słowa wstępnego podczas uroczystości
700-lecia Dziećmorowic, kościół pw. św. Jana Apostoła w Dziećmorowicach, godz. 11.30.
Msza św. z homilią w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Udaninie (par. Piekary) z okazji uroczystości
dożynek gminy Udanin, godz. 13.00. Udział w uroczystościach dożynkowych, godz. 14.30.
Udział we Mszy św. koncelebrowanej w katedrze
wrocławskiej na rozpoczęcie „XLI Wrocławskich
Dni Duszpasterskich” na temat: „Kościół naszym
domem?”, godz. 9.00.
Wykład w ramach XLI WDD na temat: „Dom w kulturze i w tradycji Narodu i Kościoła”, godz.11.45.
Msza św. z homilią i przewodniczenie Konferencji
Księży Dziekanów Diecezji Świdnickiej, godz. 9.00.
Spotkanie duszpasterskie z księżmi z dekanatów
miasta Wałbrzycha oraz z prezydentem Wałbrzycha,
Romanem Szełemejem, plebania par. pw. Podwyższenia Krzyża św. w Wałbrzychu, godz. 19.00.
Udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia nowej siedziby Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy,
godz. 11.00.
Udział w uroczystości piętnastolecia sakry biskupiej
ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego, godz. 13.00-18.00.
Udział w uroczystości miejskiej inauguracji roku
szkolnego 2011/2012 w Wałbrzychu, Szkoła Podstawowa nr 28, godz. 12.00.
Odwiedziny chorego kapłana, ks. Tadeusza Szaconia, plebania par. pw. św. Józefa Oblubieńca
w Wałbrzychu, godz. 14.00.
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Udział w uroczystości poświęcenia i otwarcia Sali
Gimnastycznej przy II Liceum Ogólnokształcącym
w Dzierżoniowie, godz. 9.00.
Spotkanie z księżmi z dekanatu Głuszyca, z okazji
imienin ks. Stefana Łobodzińskiego, proboszcza parafii pw. św. Barbary w Walimiu, godz. 14.00.
Udział w spotkaniu biskupów Metropolii Wrocławskiej i Metropolii Szczecińsko-Kamieńskiej w Zielonej Górze z racji imienin ks. biskupa Stefana Regmunta, biskupa zielonogórsko-gorzowskiego, Zielona Góra, godz. 13.00.
Msza św. z homilią podczas ogólnopolskich uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze, godz. 11.00.
Udział w koncercie z cyklu „Wratisłavia cantans”,
katedra świdnicka, godz. 19.00.
Spotkanie z grupą księży z archidiecezji berlińskiej,
katedra świdnicka i Wyższe Seminarium Duchowne,
godz. 10.00-13.00
Msza św. z homilią na placu budowy kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Bielawie, wmurowanie kamienia węgielnego, godz. 16.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. Wniebowzięcia
NMP i w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Wambierzycach.
Msza św. z homilią na rozpoczęcie konferencji na
temat: „Praca jest dla człowieka, a nie człowiek dla
pracy” – z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Laborem exercens, Zamek Książ,
godz. 9.30.
Msza św. pogrzebowa z homilią i przewodniczenie
obrzędowi Ostatniego Pożegnania śp. Kornelii Połochajło, matki ks. Marka, proboszcza i dziekana dekanatu Lądek-Zdrój, kościół i cmentarz parafialny
w Żarowie, godz. 13.00.
Pielgrzymka do symbolicznego grobu błogosławionego Gerharda Hirschfeldera. Msza św. z homilią
oraz przewodniczenie Jesiennemu Dniu Skupienia
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Kapłanów (druga grupa), parafia pw. św. Bartłomieja w Kudowie-Zdroju, godz. 9.00.
Msza św. z homilia dla chorych i pielgrzymów w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu,
godz. 15.00.
Msza św. z homilią na placu w Bolkowie z okazji dożynek diecezjalnych, godz. 13.00.
Udział w uroczystościach pogrzebowych ks. kard.
Andrzeja Marii Deskura w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Krakowie, godz. 11.00
Spotkanie z księżmi kapelanami szpitalnymi diecezji
świdnickiej, plebania w Dobromierzu, godz. 19.00.
Słowo pozdrowienia na rozpoczęcie XI Mistrzostw
Polskich Księży w tenisie ziemnym, korty tenisowe
w Szczawnie-Zdroju, godz. 9.00.
Msza św. odpustowa z homilią w kościele pw. Podwyższenia Krzyża św. w Ścinawie, koncelebrowana
z kolegami rokowymi, godz. 11.00.
Msza św. z homilią w Kolegiacie Matki Bożej Bolesnej i Świętych Aniołów Stróżów z okazji uroczystości Matki Bożej Bolesnej, Patronki Wałbrzycha..
Rozpoczęcie XXI Polsko-Czeskich Dni Kultury
Chrześcijańskiej, godz. 17.00.
Udział w uroczystości zamknięcia XI Mistrzostw
Polskich Księży w tenisie ziemnym, korty tenisowe
w Szczawnie Zdroju, godz. 10.30.
Katecheza na falach Radia Maryja na temat: „Zacznijmy wszyscy wychowywać” – z okazji I Tygodnia
Wychowania, godz. 8.30.
Msza św. z homilią podczas dorocznej pielgrzymki
młodzieży diecezji świdnickiej do Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej, Królowej Rodzin, godz.
14.00. Udział w całym programie pielgrzymki aż do
Apelu Jasnogórskiego.
Udział w koncelebrze pod przewodnictwem ks. abpa
Mieczysława Mokrzyckiego w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy; poświęcenie tablicy
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dedykowanej profesorom lwowskim, w 70-lecie ich
rozstrzelania na Wzgórzach Wuleckich koło Lwowa,
godz. 9.30.
Udział w uroczystości XXX-lecia parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu, pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego,
Metropolity Lwowskiego, intronizacja relikwii błogosławionego Jana Pawła II, godz. 13.00.
Udział w konferencji na temat: „Społeczno-religijny wymiar życia i posługi bł. ks. Gerharda Hirschfeldera”. Wykład pt.: „Błogosławiony ks. Gerhard
Hirschfelder – darem i zadaniem dla Kościoła Świdnickiego”. Refektarz klasztoru OO. Franciszkanów
w Kłodzku, godz. 10.00.
Udział w premierze przedstawienia teatralnego:
„Godność i cierpienie – miłość potężna jak śmierć”;
reżyseria Leszek Czarnota; wykonawcy – więźniowie, Zakład Karny w Kłodzku, ul. Bohaterów Getta
16, godz. 15.00.
Msza św. z homilią w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy dla kandydatów przybyłych na
pierwszy rok studiów, godz. 20.00.
Msza św. z homilią w Zamku Książ z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, godz.
10.00
Udział w akademii z okazji uroczystej inauguracji
roku akademickiego 2011/2012 w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zamek
Książ, godz. 11.30.
Udział w uroczystości parafii ewangelickiej w Świdnicy z okazji jubileuszu wpisu Kościoła Pokoju w Świdnicy na Listę UNESCO, Teatr Miejski w Świdnicy,
godz. 18.00.
Msza św. z homilią u Sióstr Służebniczek Śląskich
w Kłodzku; poświęcenie wykonanych prac, godz.
10.00.
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Poświęcenie tablicy na murze Zakładu Karnego
w Kłodzku, upamiętniającej pobyt w więzieniu kłodzkim bł. Ks. Gerharda Hirschfeldera (01 VIII-15 XII
1941), godz. 12.00.
Msza św. z homilią w kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Kłodzku, z okazji I rocznicy beatyfikacji ks.
Gerharda Hirschfeldera, poświęcenie ulicy dedykowanej błogosławionemu Gerhardowi Hirschfelderowi w Kłodzku, godz. 12.30.
Udział w roli recenzenta zewnętrznego w publicznej
obronie rozprawy doktorskiej ks. Jerzego Karbownika na Wydziale Teologii KUL. Temat rozprawy:
„Służba Boża w Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej w latach 19862009”, godz. 11.00
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Ścinawce Średniej.
Udział w święceniach biskupich ks. Grzegorza Rysia
i o Damiana Muskusa w katedrze wawelskiej w Krakowie, godz. 10.00
Odwiedziny Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku Kamiennej; spotkanie z biskupami
diecezji radomskiej, godz. 17.00.
Wizytacja kanoniczna w parafii pw. św. Michała Archanioła w Ludwikowicach Kłodzkich.
Msza św. z homilią i Sakrament Bierzmowania w parafii pw. św. Józefa w Starych Bogaczowicach, godz.
10.00.
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VIII. wizyta arcybiskupa mieczysława
mokrzyckiego w diecezji świdnickiej
a) wizyta w świdnicy
1.
HOMILIA
KS. ABPA MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO
Świdnica, parafia pw. NMP Królowej Polski
– 18 września 2011 r.
Szczególne okoliczności gromadzą nas dzisiaj tu na śląskiej ziemi a raczej jedna okoliczność: mianowicie Miłość. Nasza miłość do
Boga i do Ojczyzny. Wartości, które jak pisał ksiądz Piotr Skarga,
stanowią nierozerwalną jedność i które to wartości są miarą naszego
człowieczeństwa.
Stoimy tu, aby w pokornej modlitwie uwielbiać Boga, który od
trzech tysiącleci króluje na Ziemi, który ciągle od samego początku pokornie pielgrzymuje po świecie i szuka dla siebie „gospody”.
Stajemy, aby uwielbiać Boga z wszystkimi żyjącymi z Bogiem i w Bogu
świadkami wiary i miłości do Boga i do Ojczyzny.
Ojczyzna – Kresy! Kresy – Ojczyzna. Miłość do Ojczyzny, miłość
do kresów. Tęsknota i pamięć o rodzinnych stronach sprawiły, że
także diecezja świdnicka dziś – po ponad 60. latach od przesiedleń –
jest miejscem, gdzie o kresach, o Ojczyźnie nie tylko się pamięta, ale
jest przede wszystkim miejscem, które rozsławia tradycje, obyczaje,
kulturę i historię Polaków ze Wschodu.
Cieszę się bardzo, że mogłem tu dzisiaj przybyć i spotkać się
z wami, którzy swoje korzenie macie na kresach, i którzy troszczycie
się, by pamięć o tych kresach nie odeszła wraz z tymi, którzy opuścili
je ponad 60 lat temu.
Moi Drodzy, dzisiaj ja, Arcybiskup Lwowa, chciałbym wam wszystkim wyrazić moją wdzięczność za wasze trwanie i przekazywanie
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kolejnym pokoleniom tych wielkich wartości naszej wiary, kultury i patriotyzmu, który był na ziemiach wschodnich. Przebaczamy,
ale nie zapominamy, tak nas uczył Chrystus i tak nas uczył Kościół
w Polsce. Cieszę się, że pragniecie zachować więź i łączność ze
swoimi ziomkami, którzy pozostali w miejscach drogich waszemu
sercu. Dziękuję wam za troskę, aby nie zniknął ślad po miejscu,
w którym rozpoczęło się wasze życie z Bogiem, wasze dojrzewanie
do człowieczeństwa. Dzięki waszym modlitwom i ofiarom wiele kościołów na Ukrainie zostaje ocalonych od zniszczenia, wiele powraca
do pierwotnej świetności. Dziękuję wam za ten dar serca!
Przypowieść o robotnikach w winnicy mówi o rzeczywistości królestwa Bożego. „Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza,
który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej
winnicy” (Mt 20, 1). Królestwo Boże jest rzeczywistością bardzo rozległą – obejmuje wiele spraw i realizuje się na wielu płaszczyznach.
Dlatego też usłyszana dzisiaj przypowieść o królestwie może dotyczyć
różnych sytuacji i być odczytywana w odniesieniu do różnych wspólnot,
do których w jakiś sposób można odnieść nazwę królestwo Boże.
Słuchając dzisiaj przypowieści o robotnikach zatrudnionych do
pracy w winnicy, widzimy w niej wspólnotę Kościoła: Kościoła powszechnego, obejmującego wszystkie narody świata, ale również
Kościoła lokalnego, którym jest diecezja, a także wspólnotę nawet
najmniejszej parafii. „Winnicą Pana zastępów” (zob. Iż 5, 7) może
być także naród, słuchający od wieków Jezusowej Ewangelii. Możemy
więc rozumieć tę przypowieść bardzo konkretnie, tłumacząc sobie
słowa Chrystusa następująco: „winnicą Pana zastępów” jest nasz
dom ojczysty.
Jakże poszczególne elementy dzisiejszej ewangelicznej przypowieści pasują do realiów, które dostrzegamy w naszym ojczystym domu.
W pracę w tej naszej polskiej winnicy, którą jest nasza Ojczyzna,
zaangażowanych, a więc zaproszonych do pracy, jest wielu.
Są tacy, którzy miłość do Ojczyzny wyssali z mlekiem matki, wychowani według zasady, że miłość ojczyzny jest najwyższym prawem.
Nasza historia może się poszczycić pokoleniami filomatów i filaretów,
pokoleniem Kolumbów, pokoleniem Solidarności. Dziś mamy nadzieję, że dołączy do nich pokolenie Jana Pawła II. Dla tych ludzi praca dla
Ojczyzny, walka o jej wolność – po prostu życie dla niej – były sprawą
najważniejszą. Niestety, wielu z nich nie doczekało się za swoją pracę
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choćby ewangelicznego denara zapłaty. Ilu za wierność Ojczyźnie było
prześladowanych i męczonych, ilu przypłaciło tę wierność śmiercią?
To ci, którzy spoczywają na tylu cmentarzach rozsianych po całym
świecie; to ci, którzy zostali rozstrzelani w Katyniu; to ci, którzy leżą
na ciągle nieznanych jeszcze cmentarzach wokół ubeckich katowni.
Miłość ojczyzny była dla nich najwyższym prawem, dlatego ani salwy
egzekucyjne, ani szubienice, ani lata spędzone w więzieniach i obozach, nie przerwały tego najszlachetniejszego wątku naszej polskiej
historii. Ci, którzy oddali swoje życie Ojczyźnie to ci, którzy zostali
najęci do pracy w winnicy wczesnym rankiem.
Wiemy, że byli także inni. W trudnej powojennej historii Polski
wielu było zdezorientowanych i zastraszonych. Terror komunistyczny
i nacisk ideologiczny były bardzo groźne. Wielu wydawało się, że
lepiej będzie, gdy zamilkną, ukryją swoje przekonania i wtopią się
w szary tłum, byle tylko przetrwać. Nie podejmowano już takich
tematów jak Ojczyzna i jej historia – prawdziwa, a nie zakłamana
historia; unikano w oficjalnych rozmowach innych ważnych słów –
jak Bóg i wiara; o wielu sprawach mówiło się w domu szeptem, aby
nikt niepożądany nie usłyszał. Konsekwencje ujawnienia mogły być
przecież nieobliczalne.
Przyszedł jednak dla polskiej ziemi powiew wolności. Wtedy wielu
ludzi przypomniało sobie, że mają Ojczyznę, odrodziła się społeczna
aktywność, porwał nas ogromny zapał, żeby naprawić Polskę, przywrócić jej ład i godność. I chociaż przez ostatnie 25 lat różnie z tym
bywało, to wierzymy przecież, że duch odnowy jeszcze w nas do końca
nie wygasł. Przy różnych okazjach ciągle modlimy się, by nie przepadło to, co zdobyliśmy. A jeśli osłabł w nas zapał i zaangażowanie
w sprawy Ojczyzny, prosimy Boga o pomoc, aby rozpaliła się w nas
na nowo żarliwość o sprawy polskie. Jesteśmy bowiem podobni do
ludzi, których Gospodarz polskiej winnicy mógłby zapytać: „Czemu
stoicie cały dzień bezczynnie? Nikt was nie najął? Idźcie i wy pracować do winnicy” (zob. Mt 6-7).
W tych wrześniowych i październikowych dniach przeżywamy jakby
ostatnią godzinę przed godziną zapłaty. Zostało już niewiele dni, aby
zdecydować się i nająć się do pracy w winnicy, którą jest nasz dom
ojczysty. Zbliżające się wybory parlamentarne są zaproszeniem do
troski o ojczyznę, zaproszeniem skierowanym do nas wszystkich: i to
tych, co pracują od rana, i do tych, którzy dołączyli w południe, ale

182

XXVI ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

przede wszystkim do tych, którzy jeszcze nie odkryli, że miłość do
Ojczyzny jest najwyższym prawem.
Jeżeli prawdą jest – jak mówi inna patriotyczna sentencja – że
słodko i zaszczytnie jest umierać za Ojczyznę, to tym bardziej słodko
jest dla Ojczyzny pracować, słodko jest korzystać z prawa, które nam
przysługuje, by decydować o jej losie i o lepszej przyszłości narodu.
Trzeba to sobie w przede dniu tych ważnych wydarzeń dla Ojczyzny
koniecznie przypomnieć, że udział w demokratycznych wyborach jest
nie tylko prawem, lecz również obowiązkiem moralnym.
Spełnienie tego obowiązku – wbrew pozorom – nie jest jednak
łatwe. Nie wystarczy wejść do lokalu wyborczego i zaznaczyć pierwsze
z brzegu nazwisko. Trzeba dokonać wyboru w sposób odpowiedzialny. Nie wystarczy twarz zapamiętana z wyborczego plakatu. Trzeba
najpierw rozejrzeć się po winnicy i rozpoznać, kto jest kim.
Inna przypowieść o winnicy mówi o tym, że właściciel winnicy
wydzierżawił ją rolnikom. Ci tak się rozpanoszyli na nieswoim, że
przestali uznawać prawa właściciela i zabijali wysłanników, którzy
mieli przywrócić prawo; w końcu zabili nawet syna właściciela (zob.
Mt 21, 33-43). Coś z tego obserwujemy w odniesieniu do naszych
teraźniejszych spraw. Wielu dzisiejszych dzierżawców zdaje się zapominać, że winnicą jest naród – i to temu narodowi należą się owoce
z uprawiania ojczystej ziemi. Tej winnicy nikomu nie wolno sobie
przywłaszczyć, nie wolno potraktować jej jako swoją wyłączną własność. Do niej mają prawo wszyscy, a szczególnie może najbiedniejsi.
Właścicielem tej winnicy jest naród – i to on powinien zdecydować
o tym, jaka winorośl powinna być na tym polu uprawiana.
„Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich
aż do pierwszych…” (Mt 20, 8). Zapłata za pracę w Bożej winnicy
zależy od hojności samego Boga, który nikomu nie czyni krzywdy.
Zapłata za tę szczególną pracę w naszej polskiej winnicy jest nieco
inna. Tu wszyscy staramy się, aby otrzymać denar lepszej przyszłości; aby otrzymać go jeszcze tu – na ziemi. Tu obowiązuje też nieco
inna zasada: jaka praca, taka płaca. Nasza przyszłość będzie taka,
jak nasze wybory.

Prośba o poświęcenie tablicy
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2.
PROŚBA O POŚWIĘCENIE TABLICY
Karol Liwirski – Prezes Towarzystwa miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich

Czcigodny Arcypasterzu Ziemi Lwowskiej,
Czcigodny Pasterzu Ziemi Świdnickiej,
Lipiec, sierpień, wrzesień – dla pokolenia przedwojennego, do
którego ja należę, a zwłaszcza dla lwowiaków i warszawiaków, to
najtragiczniejsze miesiące w wojennej martyrologii narodu polskiego.
I takimi pozostaną na zawsze w naszej pamięci.
Lipiec 1941 r. Jeszcze nie otrząsnęliśmy się z przerażenia i grozy
po odkryciu w lwowskich więzieniach setek pomordowanych przez
sowieckiego okupanta, uciekającego przed nacierającymi wojskami
niemieckimi, gdy Lwów poraziła nowa tragiczna wiadomość: w nocy
z 3 na 4 lipca hitlerowski batalion „Nachtigall”, który dopiero co
wkroczył do miasta, z inspiracji ukraińskich nacjonalistów, rozstrzelał
na Wzgórzach Wuleckich 33. polskich profesorów i członków ich
rodzin. 11 lipca – kolejnych dwóch, a 26 lipca ostatniego z tej proskrepcyjnej listy – prof. Kazimierza Bartla, b. premiera. Zginęli, bo
byli wybitnymi Polakami, zginęli ich synowie tylko dlatego, że byli
synami polskich profesorów i ta ofiara reprezentuje tych wszystkich,
którzy zostali zamordowani za to że stanowili polską inteligencję.
W wydarzenia roku 1941wplecione są życiorysy profesorów lwowskich uczelni, zawarte są ich osobiste osiągnięcia. Nierzadko bowiem
byli oni pionierami w swych dziedzinach, wskazywali nowe kierunki
badań, o których obecnie jest głośno.
Przedwojenny Lwów był miastem wielokulturowym i wielonarodowym, gdzie koegzystowali pokojowo wyznawcy różnych religii.
Pamięć o Lwowie jest wciąż żywa nie tylko w kręgach akademickich
Wrocławia, ale wszędzie tam, gdzie żyją i skupiają się lwowianie.
Dziś w 70. rocznicę tych tragicznych wydarzeń pragniemy złożyć
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hołd pamięci kaźni na profesorach lwowskich uczelni, odsłaniając
historyczną tablicę, która ma przypominać te wydarzenia nowym
pokoleniom.
Z wielkim szacunkiem i powagą proszę o dokonanie odsłonięcia
tablicy pana prezydenta miasta Świdnicy, Wojciecha Murdzka, pana
prof. Tadeusza Marczaka, pana dra Bogusława Pazia z Uniwersytetu
Wrocławskiego. A księży Biskupów proszę, aby tę tablicę zechcieli
poświęcić.

3.
Słowo końcowe biskupa świdnickiego
Bp Ignacy Dec

Dziedzic tradycji religijnej i narodowej
na Kresach Wschodnich

Nasze miasto Świdnica posiada aktualnie dwie szczególne świątynie katolickie. Pierwszą z nich jest katedra pw. św. Stanisława
biskupa i męczennika i św. Wacława, męczennika. Rozpoczęli ją
budować ostatni Piastowie z czasów Bolka II świdnickiego. Upiększyli
ją potem w XVII i XVIII wieku Jezuici. Dziś jest chlubą nie tylko
Świdnicy, ale zaliczana jest do najpiękniejszych katedr w Polsce.
Druga wielka świątynia w naszym mieście to świątynia, w której
jesteśmy, kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski. Świątynia ta
została zbudowana przez was, nowe pokolenie Polaków, którzy tu
przybyli, głównie z Kresów Wschodnich. Ta ogromna świątynia jest
owocem waszej wiary, owocem waszego przywiązania do Pana Boga,
do Kościoła, do Matki Najświętszej. Tak się złożyło, że te dwie najważniejsze świątynie w naszym mieście nawiedza w tym roku ks.
arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, drugi sekretarz błogosławionego
Jana Pawła II i jego następcy Ojca Świętego. Benedykta XVI – od
kilku lat metropolita lwowski, następca na tej stolicy biskupiej kard.
Mariana Jaworskiego. Przypomnę, że Ksiądz Arcybiskup przewodniczył 7 maja br. w katedrze naszemu diecezjalnemu dziękczynieniu
za wyniesienie do chwały ołtarzy Jana Pawła II. Podarował wtedy dla
katedry relikwie błogosławionego Jana Pawła II. Dzisiaj ponownie
gościmy Księdza Arcybiskupa w naszym mieście i w naszej diecezji.
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Cieszymy się wszyscy z tej wizyty. Myślę, że najbardziej cieszą się
ci mieszkańcy Świdnicy, którzy swoje korzenie mają we Lwowie i na
Kresach Południowo-Wschodnich. Ksiądz Arcybiskup pozdrowił nas
od naszych Rodaków, którzy tam pozostali, pozdrowił nas od tamtej
ziemi, która przez tyle wieków była dla Polaków ziemią ojczystą. Mamy
świadomość, że Ksiądz Arcybiskup jest dziedzicem wielkiej tradycji
religijnej i narodowej na tamtych ziemiach. Wiemy, że przedwojenny
Lwów był głównym ośrodkiem polskiej kultury, że posiadał znakomity Uniwersytet Jana Kazimierza, gdzie nauczali uczeni światowej
sławy. Miasto Lwów było przed wojną siedzibą trzech arcybiskupów,
metropolitów: łacińskiego, greko-katolickiego i ormiańskiego. Dziś
dźwiga się z zapaści spowodowanej przez komunizm.
Ekscelencjo, nasz drogi Księże Arcybiskupie, dziękujemy za kolejne odwiedziny w Świdnicy i w naszej diecezji. Dziękujemy za sprawowaną Eucharystię i za wygłoszoną wspaniałą homilię. Dziękujemy za
aktualne wskazania dla nas na dziś i jutro naszego życia osobistego,
rodzinnego i narodowego. Życzymy obfitości Łask Bożych, światła i
mocy Ducha Świętego do posługiwania Ludowi Bożemu na tamtych
terenach. Obiecujemy wspierać Księdza Arcybiskupa naszymi modlitwami a także – w miarę naszych możliwości, – ofiarą materialną.
Niech Matka Boża Łaskawa, czczona w katedrze lwowskiej, wspiera Księdza Arcybiskupa w codziennym trudzie pasterskim. Szczęść
Boże!
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B) wizyta w wałbrzychu
1.
Słowo powitania
ks. Prałata Andrzeja Raszpli
„Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony” – te słowa w sposób szczególny brzmią w naszej świątyni. Wypowiadamy je od 11. już lat,
adorując, oddając cześć Relikwiom Drzewa Krzyża Świętego, które
uroczyście – jako dar Stolicy Apostolskiej – zostały wprowadzone
do naszego kościoła 14 września 2000 r.
W 30-letnią historię naszej Parafii w sposób szczególny wpisał się
dzień 17 września 2000 r. Trud wieloletniej budowy kościoła, ofiara
materialna, praca i życzliwość Parafian zostały zwieńczone uroczystą konsekracją kościoła, której dokonał pierwszy Biskup Legnicki,
Tadeusz Rybak.
Dziś również dzień szczególny w życiu naszej wspólnoty parafialnej: dzień odpustu parafialnego i jubileuszu 30-lecia istnienia tej
wspólnoty parafialnej.
Z wielką radością witamy naszych Gości. W historię parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu wpisuje się dziś
obecność wśród nas JE ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego. Z wielką radością witamy Waszą Ekscelencję
w naszej Parafii. Witamy świadka życia i świętości bł. Jana Pawła II.
Prosimy o przewodniczenie razem z naszym Księdzem Biskupem
tej uroczystości. Prosimy o poświęcenie ołtarza bł. Jana Pawła
II.
Z wielką radością witamy naszego pasterza, ks. bpa Ignacego
Deca. Pięć lat temu Ksiądz Biskup nadał tej świątyni godność
Sanktuarium i często tu przybywa, by jak pielgrzym, razem
z nami stanąć pod Krzyżem Chrystusa, by oddać mu cześć,
by ucałować to Święte Drzewo, na którym dokonało się nasze
zbawienie i całego świata, przybywa nasz Pasterz, by uczyć nas
jak dokonywać na co dzień w życiu prawdziwego podwyższenia
Krzyża Świętego.
Z wielką radością witam i cieszę się, że możemy gościć w naszym
sanktuarium zwierzchnika Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu
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Bożego w Jerozolimie – JE Karola Szlenkiera. Wizyta mojego
zakonnego Zwierzchnika jest dla mnie osobiście wielką radością
i wyróżnieniem.
Bardzo serdecznie witamy księdza infułata Ireneusza Skubisia
z Częstochowy – redaktora naczelnego Tygodnika „Niedziela”. Niech
obecność wśród nas i wspólna modlitwa będzie dalszym ciągiem
świętowania pięknego jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, który Ksiądz
Infułat obecnie przeżywa.
Cieszymy się obecnością na naszej uroczystości ks. infułata
Kazimierza Jandziszaka ze Świdnicy. Witam ks. infułata Juliana
Źrałkę, który jako dziekan uczestniczył 30 lat temu przy narodzinach
tej wspólnoty parafialnej.
Witam bardzo serdecznie ks. infułata Józefa Strugarka – dziekana
naszego dekanatu Wałbrzych-Zachód. Witam i serdecznie pozdrawiam ks. infułata Władysława Bochnaka z Legnicy.
Witam ks. prałata Józefa Lisowskiego – dziekana Legnickiej
Kapituły Katedralnej. Księże Kanclerzu, nie byłoby w naszej świątyni Relikwii Drzewa Krzyża Świętego, gdyby nie życzliwość i pomoc Księdza Prałata. To Ksiądz Kanclerz osobiście czynił starania,
odebrał w Rzymie Święte Relikwie i przywiózł je do naszej Parafii.
Dziękujemy.
Witam bardzo serdecznie Księży Kanoników Świdnickiej Kapituły
Katedralnej, z ks. prepozytem – ks. prałatem Stanisławem Chomiakiem
na czele. Księże Kanclerzu, w pracy duszpasterskiej Podzamcze było
pierwszą Księdza Parafią. Dziękujemy za pracę duszpasterską na
Podzamczu i obecną życzliwość dla Proboszcza, kolegi kursowego
i byłych parafian.
Witam księży kanoników reprezentujących Wałbrzyską Kapitułę
Kolegiacką, z ks. prepozytem, prałatem Bogusławem Wermińskim
i z ks. dziekanem Kapituły, prałatem Krzysztofem Moszumańskim
na czele.
Witam Księży pracujących w Świdnickiej Kurii Biskupiej. Witam
Księży Rodaków i Księży Gości. Witam Księży, którzy pracowali
na Podzamczu z pierwszym proboszczem ks. prałatem Janem Sową
i witam Księży, którzy w ciągu ostatnich 16. lat pracowali ze mną.
Dziękuję Wam Drodzy Księża za Waszą pracę duszpasterską i pomoc
w budowie tej świątyni. Witam na naszej uroczystości siostry zakonne
i pracowników świeckich Świdnickiej Kurii Biskupiej.
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Z wielką radością witam Damy i Kawalerów Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, ciesząc się waszą obecnością w naszym sanktuarium. Mam nadzieję, że nasza dolnośląska
wspólnota powiększy się o nowych członków z Wałbrzycha i naszej
diecezji.
Bardzo serdecznie witam Prezydenta Miasta Wałbrzycha – pana
Romana Szełemeja.
Witam Starostę Powiatu Wałbrzyskiego – pana Roberta
Ławskiego.
Witam Przewodniczącą Rady Miasta Wałbrzycha i Radnych.
Cieszę się obecnością burmistrza Szczawna-Zdroju – pana
Tadeusza Wlaźlaka.
Witam czcigodnych Rodziców Księży obecnie pracujących w naszej
Parafii, a także moją mamę i rodzeństwo z rodzinami.
Witam Wszystkich zaproszonych Gości: naszych dobrodziejów,
fundatorów, budowniczych i pracowników parafii. Niech ta uroczystość będzie wyrazem naszego podziękowania za waszą pracę, dobroć,
ofiarność i życzliwość.
Witam mieszkańców Wałbrzycha i naszych parafian. Witam wszystkich uczestniczących w naszych uroczystościach.
Czcigodny Księża Biskupi, bardzo prosimy o umocnienie nas
swoim słowem, Eucharystią i pasterskim błogosławieństwem, byśmy
wiernie trwali pod Krzyżem Chrystusa do końca, byśmy byli godnymi i dobrymi kustoszami tego Świętego Skarbu Kościoła – Relikwii
Drzewa Krzyża Świętego.

Homilia ks. Abpa Mieczysława Mokrzyckiego...
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2.
HOMILIA
KS. ABPA MIECZYSŁAWA MOKRZYCKIEGO
PODCZAS MSZY ŚW. Z OKAZJI
XXX-LECIA PARAFII
PW. PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
Wałbrzych-Podzamcze, 18 września 2011 r.

Czcigodny Księże Biskupie,
Czcigodni bracia w kapłaństwie,
Szanowni Parlamentarzyści
Szanowni przedstawiciele władz,
Umiłowani bracia i siostry!

Przyznaję, że z radością przyjąłem zaproszenie waszego Biskupa
i Proboszcza, skierowane do mnie, abym zechciał podzielić się wspomnieniami o błogosławionym Janie Pawle II i razem z wami, w sposób
uroczysty, poświęcić ołtarz i intronizować jego święte relikwie.
Proszę więc o przyjęcie moich gratulacji za tę wspaniałą inicjatywę,
która swoim działaniem przyczynia się do tego, aby nasz ukochany
Ojciec Święty dalej był obecny w naszych sercach i umysłach. Bez
wątpienia, wszystkie takie uroczystości, a zwłaszcza wspólnota w modlitwie i osobisty w niej udział, dają poczucie zjednoczenia wokół
tego, co w życiu ludzkim jest najważniejsze, wokół tego, co Jan Paweł
II realizował swoim postępowaniem i ukazywał nam jako zadanie:
miłość, otwartość i życzliwość dla innych oraz nieustanne dążenie
do poszukiwania prawdy i życia według niej.
Pan Bóg podzielił się z człowiekiem ziemią, oddał mu ją na własność. Ale człowiek pragnie z tej ziemi wydzielić pewną cząstkę
i przeznaczyć ją ponownie dla Pana Boga. Człowiek pragnie stworzyć miejsce, w którym Bóg ponownie zamieszka: miejsce spotkania,
modlitwy, wyciszenia.
Obchodzicie dziś jubileusz XXX-lecia powstania tej parafii. W każdej parafii jest kościół, jest to miejsce, a świątynią Boga jesteście
wy, są nią wasze serca. I w tej świątyni pragniecie umacniać swoją
wiarę, swoją więź z Bogiem i z drugim człowiekiem. W tej świątyni
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pragniecie napełniać swoje serca miłością, aby nią dzielić się z drugim człowiekiem.
W różnych epokach Opatrzność Boża stawia na naszej drodze,
na naszej drodze życia, proroków i różnych świadków wiary, którzy
mają głosić Boże przesłanie i upominać się o miejsce Boga w naszym życiu. Dla mnie, jako drugiego sekretarza, Jan Paweł II był
wyjątkowym człowiekiem, mimo, że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniającym się swoją postawą, zachowaniem,
sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przedziwny sposób
promieniował, oddziaływał na innych. Stojąc przy nim odczuwało
się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Zresztą,
postać błogosławionego Jana Pawła II napawa nie tylko mnie, ale
nas wszystkich, zdumieniem. Co na to wszystko się złożyło? Skąd
czerpał tyle sił? Skąd był u niego ten szczególny charyzmat? Do tego
wszystkiego dorastał już od początku swojego życia. Już od młodych
lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, zdobywając wiedzę, dzięki
której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. Gdybyśmy mieli
mówić o jego sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że
był to człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu.
To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w sercu zapadły mu
słowa św. Anzelma: „Karmię was tym, czym sam żyję”.
Jako kapłan miał świadomość, że posługa Słowa jest objawieniem
tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie; że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte, muszą najpierw znaleźć się
w przestrzeni modlitwy, medytacji, dlatego nigdy nie żałował czasu na
modlitwę. I zawsze musiał mieć go tyle, ile uznał za stosowne, a ten
czas był dla niego najważniejszy. Nigdy go nie poświęcał kosztem
innych zajęć. Nie rozpoczynał nigdy dnia pracy, jeśli się nie pomodlił. Proszę posłuchać: jeszcze przed poranną toaletą, po powstaniu
ze snu, odmawiał cząstkę różańca, leżąc krzyżem w swojej sypialni.
Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie.
Chcę powiedzieć, że każdego dnia modlił się w sposób bardzo prosty:
odmawiał cały pacierz katechizmowy, śpiewał godzinki. Wiemy, jak
to robił, ponieważ do tego nas przygotował: przy końcu swego życia
modlił się, słuchając nas. Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia
modlitwy, a przez modlitwę zjednoczenia z Sobą.
W życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota.
Często do ludzi mówił: modlę się za ciebie, będę pamiętał. Kiedyś
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zwierzył się, że zawsze modlił się za tych ludzi, z którymi miał się
spotkać, a także i po spotkaniu. Do Ojca Świętego pisano listy z prośbami o modlitwę z całego świata. Prośby te były przepisywane na
kartkach w Sekretariacie Stanu, potem trafiały do jego apartamentu
i kaplicy. Kartki te kładliśmy na jego klęczniku w kaplicy, i ile razy
Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je, czytał, często czynił nad
nimi znak krzyża, dotykał dołączone zdjęcie, potem modlił się, a także
raz w tygodniu w tych wszystkich intencjach sprawował Mszę św.
Być na kolanach przed Bogiem, to przede wszystkim być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego Msza św. była dla
Błogosławionego sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznał kiedyś, że jako kapłan nigdy
nie opuścił sprawowania Najświętszej Ofiary. Każdego dnia na Mszę
św. zapraszał gości: dwa razy w tygodniu byli to biskupi, którzy przyjeżdżali do Rzymu z wizytą ad limina; były to zgromadzenia zakonne
z okazji kapituł; byli to także inni, prości wierni, którzy przyjeżdżali
z całego świata do Rzymu i pisali prośby, aby mieć taką łaskę. Po Mszy
św. znajdował czas, aby z każdym się przywitać i przekazać papieski
różaniec. Do Mszy św. przygotowywał się przez rozmyślanie, a po jej
zakończeniu długo trwał na dziękczynieniu. Klerycy, ceremoniarze,
a także inni, do dziś mają w pamięci, z jakim skupieniem odmawiał
modlitwy przed i po Mszy św. I dopiero potem szedł na spotkania
i dalej realizował swój program.
Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu
u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego
dnia modlił się bardzo wiele w kaplicy, a w każdy czwartek odprawiał Godzinę Świętą, w czasie której swoje medytacje, modlitwy przeplatał eucharystycznymi polskimi pieśniami (nucił je
albo śpiewał). Chcę nadmienić, że Ojciec Święty nigdy nie opuścił
Godziny Świętej, nawet podczas pielgrzymek międzynarodowych.
Organizatorzy wiedzieli, że w czwartek, a także i w piątek muszą,
znaleźć godzinę czasu, aby Ojciec Święty mógł odprawić Godzinę
Świętą, a w piątek Drogę Krzyżową. Inaczej Ojciec Święty opóźniał
im o godzinę cały program.
W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka,
uobecnił swoją zbawczą ofiarę, którą złożył na ołtarzu. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia
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Jezusa i jego Matki jako kapłan rozważał na kalwaryjskich dróżkach,
a w każdy piątek – nie tylko w okresie Wielkiego Postu – budowaliśmy się naszym Papieżem, który klęczał na posadzce swojej kaplicy
czy tarasu Pałacu Apostolskiego, przed stacjami drogi krzyżowej.
W czasie Wielkiego Postu jednoczył się z Chrystusem cierpiącym,
śpiewając w swojej kaplicy papieskiej, razem z nami, pieśni o Jego
męce i Gorzkie żale.
W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że
Błogosławiony trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla
Boga. Kto się z nim zetknął od razu mógł zauważyć jego głębokie
zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z nim zbliżał do Boga, człowiek
zostawał niejako wciągnięty w tajemnicę obecności Bożej. Wiele razy
spotkałem ludzi, którzy podkreślali, że od niego promieniowało jakieś
światło. Wszystko to płynęło z głębi jego zjednoczenia z Bogiem przez
modlitwę. Nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę: on się tym
wszystkim modlił; po prostu, jego życie było modlitwą.
Często widzieliśmy go skupionego, nawet gdy przejeżdżał sektorami wśród tłumu ludzi i pozdrawiał ich, to też się modlił. Kiedy
schodził na audiencje lub przemieszczał się na inne spotkania – zawsze
w skupieniu. Gdy ksiądz sekretarz Stanisław, obecny metropolita
w Krakowie, chciał się o coś zapytał, to wyczekiwał na odpowiedni
moment, a potem pytał: Ojcze Święty, czy mogę przerwać? Czy mogę
zapytać? Pan Bóg dał mu wielką łaskę odkrycia modlitwy, a przez
modlitwę zjednoczenia z Sobą.
W życiu modlitwy Ojca Świętego uderza nas ewangeliczna prostota. On wziął sobie do serca przestrogę Pana Jezusa: „Jeśli się nie
odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
niebieskiego”. Niektóre z praktyk religijnych, z których Błogosławiony
czerpał swoją miłość do Chrystusa i jego Matki, zalicza się do tzw.
pobożności ludowej. W Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP,
w pieśniach ludowych, takich, jak polskie kolędy na Boże Narodzenie
czy w Gorzkich żalach, umiał dostrzec bogactwo treści teologicznej
oraz treści biblijnej. W życiu tego wielkiego mistyka, tego wielkiego
świętego, były proste modlitwy. Zawsze mówił o swym modlitewniku, że ma go jeszcze z czasów seminaryjnych. Z tego modlitewnika
zawsze czy to na Godzinie Świętej czy w innych chwilach odmawiał
wszystkie litanie, jedna po drugiej. Czasami sam zastanawiałem
się czy jest sens, czy jest potrzeba…? W miesiącu maju i czerwcu
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wychodziliśmy po kolacji na taras, gdzie była kaplica Matki Bożej
Fatimskiej, i tam przez cały miesiąc maj odprawialiśmy nabożeństwo
majowe, a w czerwcu Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Czasami biskupi czy goście z Polski, którzy byli zaproszeni na kolację,
także mieli szczęście być razem z Ojcem Świętym na tym nabożeństwie, na tej praktyce.
Dotychczas mówiłem, że Ojca Świętego wyróżniała modlitwa, pokora. Ale chciałbym także podkreślić, że Ojciec Święty był przede
wszystkim człowiekiem. Myślał ciągle o drugim człowieku, był o niego
zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy,
do wolności, do godności. Szczególna troską obejmował dzieci, młodzież, osoby podchodził do każdej z nich, cierpiące. Nieraz, z pewnością uczestniczyliście w audiencjach środowych – trwały bardzo
długo, było gorąco… Na końcu, kiedy mówiono, że już skończona
audiencja, Ojciec Święty mówił: nie, jeszcze nie, bo jeszcze nie było
chorych. I wszyscy chorzy na wózkach lub przyprowadzeni przez innych mieli możliwość otrzymania od niego błogosławieństwa. Nigdy
ich nie zaniedbał. W jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania
z chorymi. Nie lekceważył też żadnej sprawy czy prośby, starając się
zawsze każdą sprawę czy prośbę rozważyć i jakoś wyjść jej naprzeciw.
Zawsze z wielką uwagą i cierpliwie wysłuchał każdego. Nigdy nie
sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Nigdy też nikogo nie krytykował, nie wydawał opinii o osobie
w towarzystwie innych, nie żartował z innych. Można powiedzieć, że
całe jego życie, całe postępowanie było uderzające.
Pamiętam pewną audiencję dla Polaków (myślę, że i ktoś z was
miał taką okazję, bo wasz proboszcz dość często przyjeżdżał do Rzymu
i „dokuczał” Ojcu Świętemu), była to niedziela i Papież spotkał się
z pielgrzymami w sali klementyńskiej. Na spotkanie przybyło ok. 500
Polaków, były to różnorodne grupy. Ojciec Święty modlił się z nimi,
wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski, potem podchodził do każdej
z grup, rozmawiał, było też pamiątkowe zdjęcie. Kiedyś o. Hejmo
przyprowadził za dużo pielgrzymów, trzeba było ich przenieść do
drugiej sali. I można powiedzieć, że Ojciec Święty przeciskał się
między pielgrzymami. Po zakończonej audiencji powiedział do mnie,
żebym przyprowadził jeszcze raz mamę jednego księdza, ponieważ
nie przywitał się z nią, nie pozdrowił wystarczająco. Po zakończonej
audiencji podszedłem do o. Hejmo, żeby spełnić to życzenie Ojca
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Świętego. Miałem problem z tym, o kogo Ojcu Świętemu chodziło,
ale o. Hejmo zidentyfikował tę osobę. A potem powiedział: kiedy
z nią rozmawiałem nie miała poczucia że nie została dostrzeżona
przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uradowana, że mogła
uścisnąć jego rękę, ucałować pierścień. Wtedy uderzyła mnie bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi, że nie było
to powierzchowne, ale że w każdym spotkaniu był głęboki dialog
z człowiekiem.
Moi drodzy, jakże cieszę się, że nasze serca i że świat nie zapomniał
o Janie Pawle II. Po beatyfikacji wiele osób prosi o jego relikwie,
o modlitwę przy jego ołtarzu. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest
nadal żywy, tyle, że w nas. Myślimy o nim wiedzeni nakazem serca,
pragnieniem bycia człowiekiem Bożym tak, jak był nim on – nasz
Ojciec Święty. Zarazem chcemy w ten sposób wyrazić nasze dziękczynienie Panu Bogu za to, że jest możliwe być człowiekiem dobrym
i pięknym.
Nadto, w naszym wspominaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba,
abyśmy sami mogli stawać się lepsi, by lepszymi – dzięki Bożemu
błogosławieństwu – stawali się też nasi bliscy, rodacy, Ojczyzna
i cały świat. Aby wszystko stawało się lepsze mocą działającej w nas
łaski. Naśladujmy więc błogosławionego Jana Pawła II, bo przecież
mogliśmy widzieć na czym polega kroczenie do świętości. Ta bliskość błogosławionego Jana Pawła II niech nas zachęca do świętego
życia, do spowiedzi, do Komunii świętej, do codziennej modlitwy
tak w domach, w kościołach, jak i podczas wypoczynku. Jan Paweł
II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są
zakorzenieni w glebie świętości i nauczył nas prostej modlitwy
o świętość: „Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi
wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak
Ty tego pragniesz”.
Dzisiaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości co do skuteczności
tej modlitwy. Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Ojciec
Święty Benedykt XVI w homilii pogrzebowej powiedział, że z pewnością Ojciec Święty błogosławi nam z okna domu Ojca Niebieskiego.
Pragnę powiedzieć wam, że Jan Paweł II nie tylko błogosławił nas
w każdą niedzielę podczas modlitwy „Anioł Pański” ze swego okna czy
na Urbi et Orbi, z okazji świąt Bożego Narodzenia czy Świąt Wielkiej
Nocy. On każdego dnia, wieczorem, po skończonych modlitwach,
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zajęciach, ok. godz. 22.30-23.00, szedł do kaplicy; potem, gdy już sam
nie mógł chodzić, woziliśmy go na wózku: w kaplicy śpiewaliśmy Apel
Jasnogórski, potem wracaliśmy do jego sypialni, gdzie od wewnątrz
okna były przysłonięte okiennicami (żeby z zewnątrz w jakiś sposób
nie zaglądano, nie podpatrywano), gasiliśmy światło, podjeżdżaliśmy
pod okno, pod parapet, i Ojciec Święty dopóki mógł stać, wstawał,
opierał się o okno, otwieraliśmy okiennice, krótko modlił się, a potem błogosławił: błogosławił Rzym, błogosławił Kościół, błogosławił
cały świat.
Nie tylko pamiętał o nas w modlitwach, nie tylko błogosławił nas
podczas tych ceremonii, ale błogosławił nas każdego dnia. I dlatego
prośmy go, tutaj, każdego dnia, przed jego ołtarzem, by nam błogosławił, by pomagał nam stawać się z każdym dniem coraz lepszymi
oraz wiernymi świadkami wiary chrześcijańskiej. Amen.

3.
WYSTĄPIENIE
KS. INFUŁATA IRENEUSZA SKUBISIA
Ekscelencje:
Czcigodny Księże Arcybiskupie Mieczysławie,
Czcigodny Księże Biskupie Świdnicki Ignacy
Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Drodzy uczestnicy tej doniosłej uroczystości!
Serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość
i za otrzymane wyróżnienie z rąk Biskupa Świdnickiego, a także
za obecność Tygodnika „Niedziela” w tutejszej Diecezji. Tygodnik
„Niedziela” przez współpracę z diecezją, przez umowę, staje się w jakimś sensie wikarym w parafii Diecezji Świdnickiej, takim wikariatem,
w którym pracują księża i świeccy z Diecezji Świdnickiej.
Wczoraj obchodziliśmy na Jasnej Górze 15. pielgrzymkę „Niedzieli
i 30-lecie powrotu „Niedzieli” na polski rynek wydawniczy, bo tygodnik „Niedziela” ma już 85 lat. Wczoraj przeżyliśmy takie piękne
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wydarzenie, ponieważ mogłem wręczyć nagrodę proboszczowi parafii Gomulin, który ma 2000 wiernych, a w której każdego tygodnia
rozchodzi się 370 egzemplarzy „Niedzieli”. W tej parafii jest 40.
kolporterów, nawet chłopiec na wózku inwalidzkim, który rozwozi
tam 4 „Niedziele”. Ksiądz Proboszcz powiedział mi, że oparł swoje
duszpasterstwo na naszym Tygodniku i rzeczywiście ta parafia żyje
Kościołem. W tej parafii ludzie znakomicie wiedzą, co mówi Papież, co
się dzieje w Kościele powszechnym, co pisze archidiecezjalna wkładka
łódzka (bo jest to parafia w Archidiecezji Łódzkiej). Przyznam się,
że kiedyś, gdy przyjechała do redakcji grupa z tej parafii, to trochę
się bałem, czy mnie nie zagną, czy oni nie będą więcej wiedzieli niż
ja. Wierni żyją tymi treściami, bo „Niedziela” przynosi treści i – jak
powiedział abp Kubina, założyciel „Niedzieli – ona jest wikarym dla
proboszcza, dodatkowym wikarym.
Wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że gdyby
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, gdy tam znieważano
krzyż, ludzie czytali „Niedzielę” albo inne czasopismo katolickie,
to nie doszłoby do takiej sytuacji, nie doszłoby do świętokradztwa.
Z tego właśnie trzeba sobie zdać sprawę: że kiedy wierny-katolik
wraca z kościoła do domu i ma ze sobą, pod ręką, „Niedzielę” czy
„Gościa Niedzielnego” i on w domu, przez cały tydzień to przeczyta,
to on coś wie. Wspomniany wcześniej ksiądz proboszcz powiedział
mi, że wcześniej, kiedy był proboszczem w Łodzi, to prenumerował
1000 egzemplarzy co tydzień. I mówił dalej: gdy szedłem po kolędzie,
to miałem o czym z ludźmi rozmawiać.
Wiadomo, że zupełnie inna jest sytuacja ludzi, którzy czytają prasę katolicką i tych, którzy nie czytają. Wielu ludzi idzie do
kościoła, ksiądz powie 15-minutowe kazanie, a potem wracają do
domu, gdzie atakuje ich telewizja świecka, ateistyczna, telewizja
zeświecczona. Telewizja i inne media rozrywają to wszystko, co jest
Boże w człowieku; rozrywają rodziny, które w domach się kłócą,
sprzeczają, nie mają sobie nic do powiedzenia (nawet na imieninach
mówią: włącz telewizję, bo nie ma o czym rozmawiać). A wszystko
dlatego, że jesteśmy bardzo „wysuszeni”, że nie potrafimy żyć pewnymi treściami. Kościół natomiast przynosi bardzo ważne treści,
począwszy od Papieża. Zobaczcie, wydrukowaliśmy w tym tygodniu
kazanie waszego Biskupa Ignacego, i ja otrzymuję podziękowania
za nie, bo to było jedno z najlepszych kazań w Polsce, wygłoszone
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na Jasnej Górze. Bądźmy więc ludźmi świadomymi, wiedzącymi
o co chodzi w Kościele. Wielu ludzi przyszło tutaj, stanęło przed
Biskupem i otrzymało odznaczenia. I to jest piękne, ale jest to
dobra okazja, by zaapelować: czytajmy „Niedzielę”, czytajmy prasę
katolicką, bo inaczej nic nie wiemy i dlatego wszyscy nas niszczą.
Zobaczcie, my nie możemy zebrać głosów katolickich. Marek Jurek,
który opowiedział się w Sejmie za życiem, nie ma poparcia. Jak
można kształtować opinię publiczną w Polsce i na świecie, jeśli jeden
egzemplarz pisma katolickiego przypada… zaraz powiem – mamy
36 milionów ludzi, a wszystkich razem czasopism katolickich około
500 000, to proszę sobie przeliczyć, na ilu czytelników przypada
1 egzemplarz katolickiego tygodnika… To jest straszny wstyd dla
Polski, że Polska jest katolicka, a ma taki słabiutki katolicyzm; nie
ma świadomości katolickiej, nie ma życia chrześcijańskiego. Można
nas okłamać, ocyganić. Powie ktoś: jestem za życiem, więc jestem
za in vitro. A to jest przekłamanie.
Proszę państwa, rola prasy katolickiej, rola mediów katolickich,
np. telewizji Trwam, Radia Maryja jest nieoceniona. Dlatego gratuluję waszemu Pasterzowi, że stanął przy mediach katolickich i wasz
Biskup jest godny największego podziwu za jego gorliwość, za jego
miłość Boga i miłość Ojczyzny. Osobiście też chcę podziękować za
to, co uczynił dla nas, za to, że przyjął Tygodnik „Niedziela” w swojej
diecezji. Szczęść Boże.

4.
SŁOWO PODZIĘKOWANIA
KS. BPA IGNACEGO DECA
Moi Drodzy, chciałbym i ja powiedzieć kilka słów. Najpierw będą
to słowa wdzięczności skierowane pod adresem ks. Arcybiskupa
Mieczysława, Metropolity Lwowskiego. W tym roku jest już po
raz drugi na terenie naszej diecezji świdnickiej. Przypomnę, że 7
maja, gdy był odpust diecezjalny w katedrze świdnickiej, Ksiądz
Arcybiskup przewodniczył wówczas naszemu diecezjalnemu dziękczynieniu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Wtedy także nam podarował dla katedry świdnickiej relikwie błogosławionego naszego
Wielkiego Papieża. Dzisiaj przybył do Wałbrzycha, największego
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miasta naszej diecezji, żeby uczestniczyć uroczystości odpustu parafialnego, poświęcenia ołtarza i intronizacji relikwii błogosławionego
Jana Pawła II. Nadto w tę dzisiejszą uroczystość wpisuje się także
erygowanie Bractwa Krzyża Świętego oraz róży różańcowej im. bł.
Jana Pawła II. Jest to więc doniosła uroczystość i myślę, że Ksiądz
Kustosz Andrzej dopisze ją do tych wielkich dat, jakie wymienił
na początku.
Moi Drodzy, Ksiądz Arcybiskup dziś rano był także w Świdnicy,
a ponieważ jest wśród nas tylko jeden dzień, to chcieliśmy w pełni
wykorzystać tę jego obecność. Na ziemiach Zachodnich jest dużo
mieszkańców, którzy mają swe korzenie na kresach wschodnich, także
na ziemi lwowskiej, gdzie obecnie Ksiądz Arcybiskup posługuje. Stąd
też zarówno świdniczanie, jak i wałbrzyszanie są wdzięczni Księdzu
Arcybiskupowi za dar jego obecności. Chcę jeszcze powiedzieć, że
Ksiądz Arcybiskup jest dziedzicem pięknej historii naszego narodu, która tam, na kresach wschodnich miała miejsce przez wiele
wieków. Metropolici Lwowscy, Uniwersytet Lwowski – to wielkie
sprawy w historii naszego narodu, i Ksiądz Arcybiskup jest dzisiaj
dziedzicem tej wielkiej, pięknej narodowej tradycji. Bóg zapłać za
przybycie i już zapraszamy na kolejne spotkanie, a okazję wynajdziemy, zwłaszcza, że wierni sobie życzą, aby Ksiądz Arcybiskup częściej
do nas przybywał.
Księże Arcybiskupie, proszę mi jeszcze pozwolić na słowo wdzięczności wobec Księdza Infułata Ireneusza Skubisia, dziś przez nas
wyróżnionego. Księże Infułacie, myśmy już od dawna na Księdza
„polowali”, aby wyrazić naszą wdzięczność za to, co Ksiądz Infułat
czyni dla całego narodu, dla Kościoła w Polsce i także dla naszej
diecezji, za tę jego wielką, ważną działalność ewangelizacyjną. Ksiądz
bp Kubina zwykł mawiać, że Tygodnik „Niedziela” jest dodatkowym
wikariuszem w parafii, a ja bym powiedział, że w diecezji to jest nowy
biskup pomocniczy. Dlatego bardzo dziękujemy.
Ksiądz Infułat obchodzi w tym roku złoty jubileusz kapłaństwa oraz, jak sam nadmienił, w tym roku przypada także 30. rocznica powrotu „Niedzieli” na rynek wydawniczy. Jest
to bardzo zasłużone pismo katolickie dla mieszkańców naszej
Ojczyzny. Dziękujemy także za ten apel skierowany dzisiaj do
nas, myślę, że tak licznie zgromadzeni dziś kapłani będą promotorami „Niedzieli” w naszych parafiach. Ale wszyscy tu obecni
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rozpowiadajcie, jak ważne jest czytelnictwo prasy katolickiej,
a zwłaszcza „Niedzieli”. Tygodnik „Niedziela” ma bowiem ten
szczególny, charakterystyczny i bardzo ważny dla nas rys: nie tylko
uczy nas kochać Pana Boga, nie tylko karmi nas treściami religijnymi, ale, jak żaden inny tygodnik, uczy nas kochać Ojczyznę, karmi nas autentycznymi treściami patriotycznymi. Najpierw trzeba
być Polakiem, żeby potem móc być Europejczykiem, bo kto nie
kocha swojego narodu, nie potrafi kochać i innych. Dlatego dziękujemy Księdzu Infułatowi za podtrzymywanie takiego profilu
„Niedzieli” i winszujemy z okazji złotego jubileuszu kapłańskiego błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej Jasnogórskiej
oraz owocnej ewangelizacji naszego narodu, w kraju i za granicą, poprzez dalszą edycję Tygodnika „Niedziela”. Wszystkim
kapłanom i wszystkim przybyłym na tę uroczystość Bóg zapłać
za dar obecności i za dar wspólnej modlitwy.
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Przekazanie relikwii Błogosławionego Jana Pawła II

Wizyta Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w Diecezji Świdnickiej
(Fotografia z Kanonikami Świdnickiej Kapituły Katedralnej i Wałbrzyskiej Kapituły Kolegiackiej)

Wizyta Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego w Diecezji Świdnickiej (fotografia z Bożogrobcami)
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IX. Materiały duszpasterskie
1.
Abp Edward Nowak

Prawdziwie jesteś Synem Bożym
(por. Mt 14, 33)
Homilia z okazji wprowadzenie relikwii bł. Jana Pawła II
do kościoła Trzebieszowice, 7 sierpnia 2011 r.

Ekscelencjo, Księże Biskupie Świdnicki,
Księże Dziekanie, Księże Proboszczu, Bracia Kapłani,
Szanowni Przedstawiciele naszych Władz Państwowych
i Samorządowych
Drodzy i Kochani mieszkańcy Trzebieszowic i okolicy,
Wszyscy dzisiaj zebrani w serdecznej pamięci, wdzięczności i czci
naszego wielkiego Rodaka, Błogosławionego Jana Pawła II.
Drodzy słuchacze Radia Maryja i widzowie Telewizji Trwam.
1. Powitanie
Na początku słowo powitania. Witam gorąco i serdecznie
pozdrawiam dzisiaj tutaj zebranych w tym pięknym kościele
w Trzebieszowicach na Ziemi Kłodzkiej. Witam również nasze
siostry i naszych braci, słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji
Trwam.
Przybywam do was ze starożytnego Rzymu. Przekazuję wam
łączność i pozdrowienie ze stolicy wszystkich chrześcijan, z naszej
wielkiej i prastarej stolicy wierzących. Łaczność i pozdrowienia od
grobu św. Piotra, od grobu św. Pawła, od progów apostolskich, od
grobów pierwszych chrześcijan męczenników i wyznawców, i od
grobów wielu świętych i błogosławionych, w tym również naszych
polskich: od grobu św. Stanisława Kostki na rzymskim Kwirynale.
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Łączność i pozdrowienia od szczególnego miejsca. Od świeżego
grobu w bazylice watykańskiej, w kaplicy św. Sebastiana. Od grobu
tak bardzo nam drogiego i tak bardzo nam znanego Jana Pawła II,
naszego wielkiego rodaka.
A czuję się jakoś upoważniony, by przekazać wam tę łączność i te
pozdrowienia. Dodam jeszcze i błogosławieństwo. Kiedy kończyliśmy
pierwszy semestr pracy w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, mieliśmy
audiencję u Ojca Świętego. Było odczytywanie dekretów beatyfikacji
i kanonizacji. Było też wyznaczanie dat, kiedy mają się odbyć. Pod
koniec podszedłem do Ojca Świętego, mówiąc: Ojcze Święty, jadę do
domu, na wakacje, na ferie, jadę do mamy. Ojcze Święty, spotkam
tam wielu ludzi. Będę z nimi rozmawiał, będę na odpustach. Ojcze
Święty, czy mogę zawieźć pozdrowienia i błogosławieństwo?
„Mój kochany, pozdrawiaj, błogosław, ode Mnie, ode Mnie“.
Te słowa przekazuję wam dzisiaj, tutaj. Jestem przekonany, że
także Ojciec Święty Jan Paweł II patrzy na nas. Tak jak powiedział
ówczesny kard. Joseph Ratzinger w dniu pogrzebu Jana Pawła II.
Mówił: „Tam, w górze, jest otwarte okno domu Ojca Niebieskiego.
I w tym oknie wychyla się twarz Jana Pawła II i Ojciec Święty patrzy
na nas. Patrzy na nas i nas błogosławi“. Tak jak to czynił przez całe
swoje życie. Jestem przekonany, że również dzisiaj, tutaj, otwarło
się okno w domu Ojca Niebieskiego i Jan Paweł II patrzy na nas,
w tym kościele, i błogosławi. Na pewno. Przyjmijcie te pozdrowienia,
przyjmijcie to błogosławieństwo. Poczujmy się zjednoczeni, poczujmy
się jedną, wielką rodziną dzieci Bożych. Poczujmy się jedną, wielką
rodziną wyznawców Jezusa Chrystusa. Pomyślcie, jest nas dużo. Jest
nas bardzo dużo na całym świecie. Jesteśmy obecni w każdym kraju
na świecie. I możemy wspólnie łączyć się i śpiewać hymn miłości ku
chwale Bożej i czcić Jana Pawła II.
Dzień dzisiejszy, obecny moment, jest szczególnie ważny dla tutejszej parafii. Są dwa motywy dzisiejszego święta. Pierwszym jest ten, że
dzisiaj wprowadzamy do tutejszego kościoła relikwie Jana Pawła
II. Drugi motyw: Wiemy, że 1 maja, zaledwie trzy miesiące temu,
Benedykt XVI wyniósł do chwały ołtarzy, ogłosił błogosławionym Jana
Pawła II. I chcemy gorąco podziękować Panu Bogu za to uroczyste
stwierdzenie Kościoła, że Jan Paweł II, nasz rodak, pielgrzym po całym
świecie, na pewno przebywa w domu Ojca Niebieskiego. Jesteśmy
Panu Bogu za to wdzięczni, a On wstawia się za nami.
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Chciałbym dzisiaj podzielić się kilkoma myślami. Niech one pomogą nam przeżyć dzisiejsze święto.

2. Pierwsza myśl: Pamięć
Każdy, kto przychodzi na Plac Świętego Piotra, widzi długą kolejkę
do Bazyliki Watykańskiej. Ludzie powoli przesuwają się, żeby przejść
przed grobem Jana Pawła II. Chodzi im oto, żeby zobaczyć, odmówić
krótką modlitwę, polecić Mu sprawę, która leży im na sercu, żeby
pokazać Mu ranę, która boli, poskarżyć się na cierpienie, które tak
bardzo doskwiera.
Widziałem na własne oczy, jak wielu ludzi przybywa do grot watykańskich, do Bazyliki Świętego Piotra. Trzymają w ręku gotowy list.
Inni w ostatniej chwili szukają w kieszeniach długopisu i, choćby na
skrawku papieru, chcą zostawić swoją prośbę. Kładą ten skrawek na
grobie, powierzając swoją sprawę Janowi Pawłowi II. I sam osobiście
byłem proszony, w Polsce czy we Włoszech, żeby takie listy złożyć na
grobie. Są i tacy, którzy swoje chore maleństwa kładą na marmurowej
płycie z nadzieją, że On wyprosi uzdrowienie.
A są to nie tylko prośby. Są i gorące podziękowania. Opowiadała
pewna młoda mama: „Nie mogliśmy mieć dzieci przez cztery lata.
W gorącej modlitwie prosiliśmy o dar macierzyństwa. Kilka tygodni
później okazało się, że nasza prośba została wysłuchana. I przywiozłam
wam tutaj żyjące świadectwo. „Patrzcie!“, w wózeczku znajduje się
mały chłopczyk o imieniu Karol. Patrzy na ludzi dużymi czarnymi
oczami. A reakcja słuchających to zaduma, podziw i wdzięczność.

3. Druga myśl: Moje własne świadectwo
Miałem taką łaskę Bożą, że przeżyłem długi czas w Rzymie.
Przyjechałem na studia pod koniec pontyfikatu Jana XXIII. Byłem
świadkiem pontyfikatu Pawła VI. Byłem wstrząśnięty krótkim pontyfikatem Jana Pawła I. Przeżyłem cały pontyfikat Jana Pawła II,
a teraz Benedykta XVI. Wiele razy miałem okazję być w prywatnej kaplicy papieskiej. Wielokrotnie brałem udział w koncelebrach.
Wiele razy w 	 papieskiej kaplicy, czy na tarasie w Watykanie,
śpiewaliśmy razem z Siostrami Sercankami nabożeństwo majowe czy
czerwcowe. A na Boże Narodzenie kolędom nie było końca. Wiele
razy byliśmy z Janem Pawłem II przed tabernakulum, przed i po
posiłku. Przechodząc obok kaplicy, wstępowaliśmy na moment, aby
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uklęknąć, uczynić znak krzyża i poprosić o pomoc. Widziałem, byłem
świadkiem, jak Jan Paweł II, trwał na modlitwie. Widziałem, że na
Jego klęczniku były położone karteczki, które podawali ludzie, aby
za nich się modlić. Sam osobiście, podczas jego życia, przynosiłem
z moich pobytów w parafiach we Włoszech lub w Polsce takie właśnie karteczki z różnymi intencjami. Były tam zapisane nieszczęścia
ludzkie, był tam krzyk cierpienia, było tam wołanie o pomoc i zmiłowanie Boże. A Jan Paweł II miał taką umowę z siostrami, że jeśli
ktoś przynosił karteczkę lub przyszedł list z prośbą o modlitwę, to miały
położyć ten list na jego klęczniku. Widziałem na własne oczy, jak Jan
Paweł II odczytywał je na klęczkach. Dłońmi zakrywał twarz i przedstawiał te prośby ludzkie Panu Jezusowi w tabernakulum. Wieczorami,
w świetle wiecznej lampki, długo jeszcze czytał i długo, długo pukał
do tabernakulum. Któryś z autorów tak napisał: „ Żywiołem Jana
Pawła II byli ludzie“. On sam tak się wyraził: „Każdy człowiek jest
osobnym rozdziałem. Każdego przyjmuję jako osobę, którą przysyła
mi sam Chrystus“ (zob.“Gość Niedzielny“, 12.10.2008, s.18).
Próbując syntetycznie pokazać osobowość Jana Pawła II można
wskazać na jego dwa charakterystyczne gesty. Pierwszy gest to szeroko rozpostarte ramiona. Było to wtedy, gdy przyjmował ludzi, gdy
ich witał i przyjmował. Otwierał szeroko ramiona i wyciągał do nich
ręce. Drugi gest, to gest złożonych dłoni. Gdy klęczał na modlitwie
przed Panem Bogiem, składał dłonie i wtedy właśnie, jak wtyczka
w gniazdku elektrycznym, czerpał siłę z Bożego „prądu“, czerpał siłę
z Bożej energii do dalszego życia i do dalszej pracy. Wtedy prosił
gorąco i składał dłonie do modlitwy. I myślę, że w tych dwóch gestach kryje się tajemnica pontyfikatu Jana Pawła II, tajemnica Jego
świętości. Wyciągnięte ramiona to Jego spotkania z ludźmi i złożone
dłonie – spotkania z Bogiem.

4. Trzecia myśl: Przesłanie Jana Pawła II
Jan Paweł II podczas swojego życia i pontyfikatu głosił Ewangelię,
głosił Chrystusa, gdzie tylko mógł: w Rzymie, w swojej diecezji,
a szczególnie podczas pielgrzymek do Polski i po całym świecie.
Wielki Apostoł, wielki Misjonarz i wielki Ewangelizator. Nie tylko
głosił, ale żył i był przejęty prawdami Ewangelii. I dlatego był wiarygodny, dlatego ludzie Go słuchali, dlatego szli za Nim. Możemy
śmiało powiedzieć, że był Apostołem i był Świadkiem.
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Jedno ze świadectw. Ks. Józef Wąsik mówi: „Obserwowałem Go
w wielu sytuacjach. Nigdy nie widziałem człowieka tak zjednoczonego z Chrystusem. Wiele razy koncelebrowałem Mszę św. z Janem
Pawłem II i miałem wrażenie, że jest to jakby sam Chrystus, który
dźwiga krzyż i dźwiga cały świat na swoich barkach. On tak przeżywał
Mszę św., jakby chciał samego siebie i cały świat złożyć na ołtarzu“
(Tadej, Świadkowie świętości, s. 225).
Zapytajmy teraz: Jakie przesłanie Jan Paweł II zostawił dla nas?
Jaką drogę nam pokazał? Myślę, że można odpowiedzieć na to pytanie
Jego własnymi słowami. Pierwsze słowa, to te słynne: „Nie lękajcie
się!“. Następne słowa: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!“.
I wreszcie: „Cały Twój! Totus tuus! To jest w najkrótszych słowach
synteza Jego powołania i Jego życia. To jest właśnie przesłanie Jego
życia, które nam pozostawił.
5. Czwarta myśl: Nasza odpowiedź
Człowiek, którzy wierzy Panu Bogu i jest przekonany o swojej
wierze, nie powinien odczuwać lęku. Nie lękajcie się!, mówił do nas
Jan Paweł II. Stoi za nami Pan Bóg, a mocy Bożej nikt nie jest w stanie stawić czoła. To wezwanie do odwagi było szczególnie potrzebne
w rodzinnym kraju Jana Pawła II i w wielu krajach, gdzie panował
totalitaryzm. Posługiwano się groźbami i zastraszeniem. Chodziło
o to, aby ludzie odczuwali strach. Wtedy posłusznie wykonywali
dane im polecenia. Wtedy to wezwanie do odwagi było aktualne.
I jest także aktualne w naszych czasach; nic nie straciło na ważności. Wśród wielu trudnych uwarunkowań, wśród niechęci i słabości,
mamy odważnie wyznawać naszą wiarę i żyć według Ewangelii, bo to
jest prosta i sprawdzona droga życiowa. Ta droga to otwarcie się na
Chrystusa i na Ewangelię. To jest to, o czym mówił nam Jan Paweł
II: „Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!“.
Tę odwagę i otwarcie się na Chrystusa możemy widzieć u Matki
Bożej. Ona szczególnie jest nam w stanie pomóc. „Oto ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa“. Wola Boża niech
będzie drogowskazem w moim życiu. Cały Twój, Matko Boża! I tego
właśnie uczy nas Jan Paweł II. Dlatego wielu idzie za nim, wielu go
słucha, wpatruje się w niego, inspiruje się jego życiem.
Krzysztof Krawczyk, artysta, piosenkarz, kompozytor mówił: „To,
że zacząłem czytać Pismo Święte, to wpływ Papieża. Moja przygoda
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z Panem Bogiem ciągle trwa. Papież ma w niej swój udział. Kiedy
zmarł mi ojciec moja słaba wiara zawaliła się. To, że ją odzyskałem
spowodował Jan Paweł II. Przyznaję, jestem słaby, jestem upadający,
ale cieszę się, że mam tyle siły, żeby złapać za różaniec. Dla mnie
Jan Paweł II był od początku święty, ale teraz jeszcze bardziej, a gdy
go o coś poproszę, otrzymuję“. Mówił dalej: „Późno się zorientowałem, jak wiele straciłem, jak wiele wszyscy straciliśmy, gdy On
odszedł. On dmuchnął nam w skrzydła [...] Ale dla mnie, i pewnie
dla wielu z nas, to był jakby członek rodziny: wujek, ojciec, dziadek
[...]. Pamiętam jedno wydarzenie. Chorowałem jakiś czas temu na
arytmię serca. Obecnie już jestem po zabiegu krioablacji, ale wtedy
było bardzo źle. W hotelu odpoczywałem przed koncertem, który
miałem za parę godzin. Serce strasznie mi waliło. Okazało się, że nie
zabrałem z domu lekarstw. I myślę sobie: Mój Boże, jak to będzie
teraz? Wziąłem do ręki różaniec. Zacząłem się modlić. Pamiętam,
że prosiłem wtedy o pomoc Jana Pawła II, mówiłem, jak mały chłopiec z przedszkola, że będę śpiewał na koncercie pieśni dedykowane
Papieżowi, więc proszę o pomoc. Nie skończyłem dziesiątki i zasnąłem. Gdy się obudziłem, czułem się już dobrze, serce się uspokoiło.
To było niezwykłe, bo normalnie w takim stanie bardzo trudno zasnąć. Więc ja to widzę, że modlitwy do Papieża trafiają i on wstawia
się za nami u Boga. Obecnie na każdym koncercie dedykuję Ojcu
Świętemu „Abba Ojcze“. Staram się łączyć koncerty z dawaniem
świadectwa [...]. Chyba jednak nie wszyscy zdajemy sobie do końca
sprawę z tego, jaka wielka łaska została nam dana w Papieżu Polaku.
My, Polacy, mieliśmy w Nim potwierdzenie najlepszych cech naszego
Narodu – umiłowania tego, co polskie, religijności, zaangażowania,
inteligencji. On dla nas był dowodem na to, że musimy przestać się
bać, przestać się lękać“ (zob. „Nasz Dziennik“).
Takie świadectwa, takie refleksje są bardzo liczne. Służą one do
pobudzenia nadziei we wstawiennictwo Jana Pawła II. Jan Paweł II
w domu Ojca nie tylko odpoczywa po trudach ziemskiego życia, ale
w dalszym ciągu służy swoją pomocą tym, którzy Go potrzebują.
I jeszcze jedno świadectwo. Giacomo to włoski chłopak. Po urazie
neurologicznym doznał wewnętrznego wylewu. W czasie operacji
jego rodzice, Isabela i Lorenzo, mieli przed oczyma obrazek Jana
Pawła II, oprawiony i 	 powieszony na ścianie. Pod zdjęciem widniał
napis: „Nie lękajcie się!“. I to zdanie towarzyszyło im podczas długich
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godzin oczekiwania na obudzenie się chłopca. Uchwycili się tego
zdania, dawało im nadzieję. Giacomo obudził się do życia w dzień
urodzin Jana Pawła II, 18 maja. I teraz obchodzi podwójne urodziny, przyjścia na świat i wybudzenia się pooperacyjnego. Każdego18
maja wraz z rodzicami przybywa do Bazyliki Świętego Piotra, aby
dziękować Janowi Pawłowi II i świętować swoje drugie urodziny.

6. Końcowa zachęta
Przyjmijmy to przesłanie Jana Pawła II. Przesłanie jego życia.
Nasze ścieżki życiowe niech nakładają się na jego ścieżki. Szczególnie
te trzy. Wiara: odwaga w wyznawaniu wiary. Chrystus: otwarcie się na
Chrystusa. Matka Boża: oddanie się Panu Bogu przez Matkę Bożą.
Zapamiętajmy: wiara, Chrystus i Matka Boża. Wtedy również nasz
dom życiowy będzie zbudowany na skale, na mocnej skale. Zbudowany
tak, że nie runie, gdy przyjdą wody. Nie runie, gdy runą nawałnice.
Nie runie, gdy przyjdą burze i błyskawice, bo został zbudowany na
skale... Na skale wiary, Chrystusa i Matki Bożej. „Prawdziwie Jesteś
Synem Bożym!“. Amen.

2.
Bp IGNACY DEC

MARYJA – STRAŻNICZKA NASZEJ WIARY
Bardo, 8 lipca 2011 r. – Homilia w czasie dorocznej diecezjalnej
pielgrzymki Rodziny Radia Maryja do Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary Świętej

Wstęp
Dziękujemy bardzo Ojcu Mirosławowi, kustoszowi Sanktuarium
Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie, za skierowane
do nas słowa powitania i pozdrowienia. Jako biskup diecezjalny
pozdrawiam bardzo serdecznie zebraną tu dolnośląską Rodzinę
Radia Maryja i wszystkich innych pielgrzymów obecnych w bazylice.
Pozdrawiam także z tego Sanktuarium całą Rodzinę Radia Maryja
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w kraju i zagranicą. Pozdrawiam wszystkich, którzy łączą się z nami
poprzez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Wszystkich zapraszam
do trwania we wspólnej refleksji i modlitwie.

1. Bardo na maryjnej mapie naszej Ojczyzny
Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w Sanktuarium Matki Bożej
Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie. Jest to szczególne miejsce na
mapie dolnośląskiej ziemi. Jesteśmy na miejscu uświęconym obecnością, czczonej tu od ośmiuset lat, słynącej łaskami figurki Matki
Bożej Bardzkiej, w miejscu nawiedzanym od wieków przez licznych
pielgrzymów. Przywołajmy na początku słowa Sługi Bożego kard.
Stefana Wyszyńskiego, wypowiedziane tutaj, 15 sierpnia 1959 r.,
w uroczystość Wniebowzięcia NMP, do 150 tysięcy wiernych. Prymas
Tysiąclecia powiedział wówczas: „Bardo usadowiło się w przełomie
Nysy Kłodzkiej, tworząc południowe wrota do Polski. Tymi właśnie
wrotami weszło do Polski chrześcijaństwo i u tych wrót Królowa
Polski założyła jedną ze swoich stolic, aby czuwać nad wiarą narodu
polskiego. Dziwne były koleje naszego narodu. Maryja jednak nigdy
o narodzie swoim nie zapomniała i gdy może najmniej o tym myślał,
przygotowała mu na Ziemiach Zachodnich mieszkanie”.
Ksiądz Prymas wyznaje, że Królowa Polski założyła w Bardzie jedną ze swoich stolic, by czuwać nad wiarą narodu polskiego. Może właśnie dlatego Sanktuarium Bardzkie otrzymało nazwę: „Sanktuarium
Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej”. Niedawno, w lipcu br.,
minęła czterdziesta piąta rocznica koronacji cudownej Figurki Matki
Bożej Bardzkiej i druga rocznica ogłoszenia tutejszej świątyni bazyliką
mniejszą. Wypada zatem, abyśmy na początku przypomnieli sobie,
chociażby w bardzo krótkim zarysie, historię tego miejsca, a następnie powrócili do słowa Bożego, które przed chwilą przyjęliśmy do
naszych serc i umysłów.

2. Historia sanktuarium w Bardzie Śląskim
Drodzy bracia i siostry, obecność figurki Matki Bożej w Bardzie
datowana jest od XII wieku. Była ona najpierw umieszczona w kaplicy
zamkowej znajdującego się tutaj grodu obronnego. Według legendy,
Maryja objawiła się w tej kaplicy pobożnemu młodzieńcowi, któremu przekazała życzenie, by w tym miejscu oddawano Bogu chwałę
a Ona będzie wypraszać ludziom tu przychodzącym potrzebne łaski.
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Wkrótce miał miejsce pierwszy cud, którym było uzdrowienie czeskiego rycerza. Od połowy XIII wieku Bardo należało do opactwa
cystersów z pobliskiego Kamieńca, którzy roztoczyli nad nim duchową
i materialną opiekę. Odpowiadając na potrzeby wiernych, w roku
1315 cystersi wybudowali w Bardzie nowy kościół i umieścili w nim
czczoną przez pielgrzymów figurę Matki Bożej.
Rozwijający się ruch pielgrzymkowy do Barda został nieco przyhamowany przez reformację, a potem, w pierwszej połowie XVII wieku,
przez wojnę trzydziestoletnią. Miasto kilkakrotnie było rabowane
i podpalane. Niszczenie nie ominęło miejscowej świątyni i pomniejszych obiektów sakralnych. Figurka Matki Bożej, ratowana przez
zakonników i wiernych jako ich największy skarb, musiała niejeden
raz szukać schronienia w innych miejscowościach i przebywać „na
wygnaniu” nawet przez wiele lat. Zawsze jednak wracała na swoje,
wybrane przez Maryję, miejsce.
Po śląskich wojnach wzmógł się znowu ruch pielgrzymkowy do
Barda. Pątnicy przybywali tu nie tylko ze Śląska, ale także z głębi
Polski, z Czech, Moraw i Niemiec. Jak historycy obliczają, liczba
ich sięgała w tym czasie od 150 do 200 tysięcy rocznie. Tak liczny
ruch pielgrzymkowy sprawił, że nastąpiła konieczność zbudowania
nowego, większego kościoła. Jego budowę rozpoczęto w 1686 roku,
a po szesnastu latach powstała obecna okazała barokowa świątynia
pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. W roku 1704 dokonano jej konsekracji. W kronikach klasztoru odnotowywano kolejne
cuda. W dowód wdzięczności, obdarowani łaskami zostawiali tu, przy
Maryi, różne wota i dary. Wiele z nich można jeszcze dzisiaj oglądać
w klasztornym muzeum.
Czas drugiej wojny światowej sprawił, że ruch pielgrzymkowy do
Barda znacznie zmalał. Wojna zakończyła się nowym politycznym
podziałem Europy. W wyniku decyzji Czterech Mocarstw ludność
niemiecka prawie w całości wyemigrowała na Zachód, a dla przybywających na te ziemie Polaków Matka Boża Bardzka stała się
ich Matką, stała się Strażniczką ich wiary, zwłaszcza w niełatwych
czasach bezbożnej ideologii komunistycznej.
Najważniejszym wydarzeniem w powojennej historii tego sanktuarium była koronacja Figurki Matki Bożej, która miała miejsce
w niedzielę, 3 lipca 1966 r. i była włączona w uroczystości milenijne,
jakie odbywały się wówczas we wszystkich diecezjach w Polsce. Aktu
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koronacji dokonał ks. abp Bolesław Kominek w obecności dziewięciu
biskupów, kilku prowincjałów, kilkuset księży i sióstr zakonnych oraz
ok. 150 tysięcy wiernych. Koronacja przyczyniła się do ożywienia
kultu maryjnego w Sanktuarium. Po powstaniu diecezji legnickiej
a potem świdnickiej, 2 września 2004 r., ks. abp Marian Gołębiewski,
Metropolita Wrocławski, ogłosił Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki
Wiary Świętej w Bardzie sanktuarium metropolitalnym. Następnym
ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Sanktuarium było przyznanie tutejszej świątyni przez Stolicę Apostolską tytułu bazyliki
mniejszej. Uroczyste ogłoszenie tej decyzji miało miejsce w sobotę,
4 lipca 2009 roku.
To tyle z kart historii tegoż Sanktuarium. A teraz wracamy do
ogłoszonego na naszej liturgii Bożego słowa.

3. Wiara Maryi ujawniona w „Magnificat” a nasza wiara
W dzisiejszej Ewangelii została nam przypomniana wizyta Maryi
u krewnej Elżbiety. Obydwie kobiety były w stanie błogosławionym.
Elżbieta z dziecięciem pod sercem zostaje uświęcona obecnością Syna
Bożego, ukrytym pod sercem Maryi. Została napełniona Duchem
Świętym: „Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi – mówi
Ewangelia – poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty
napełnił Elżbietę” (Łk 1, 41). Elżbieta, pełna Ducha Świętego, wypowiada prawdę o Maryi. Była to przede wszystkim prawda o Jej
wierze: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa
powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). W odpowiedzi na to, Maryja,
napełniona Duchem Świętym, wypowiada modlitwę, w której nam
odsłania swoją wiarę i miłość do Pana Boga. Jej wiara, niesiona miłością, winna stawać się naszą wiarą. W tym miejscu postawmy kilka
pytań i spróbujmy na nie odpowiedzieć: W czym się wyrażała wiara
Maryi?; Co to znaczy wierzyć na wzór Maryi? Jakiej wiary strzeże
w nas Maryja? Co powinniśmy czynić na rzecz obrony wiary jako
Rodzina Radia Maryja? By na to odpowiedzieć, trzeba powrócić do
modlitwy „Magnificat”.
Maryja modli się: „Wielbi dusza moja Pana” (Łk 1, 46a). Wierzyć
na wzór Maryi – to znaczy wielbić Boga. Popatrz na Maryję i zapytaj
czy życiem swym wielbisz Boga, czy zabiegasz, by Bóg był chwalony
całym twoim życiem? Czy Bóg jest dla ciebie najważniejszy? Może
ciągle szukasz swojej chwały i przez to pomniejszasz chwałę należną
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Bogu. Zobacz ile jest ludzi, którzy szukają jedynie chwały dla siebie.
Przechwalają się jak tylko potrafią, czym tylko mogą. Bóg znajduje
się u nich na marginesie ich życia. Denerwują się, gdy ich inni nie
chwalą. Uwielbiają pieniądz, władzę, materialne korzyści, a są skwaszeni, gdy innych chwalą, a nie ich. Zapamiętaj, twoja wielkość leży
w oddawaniu Bogu chwały. Im więcej chwalisz Boga, tym stajesz się
większy. Maryja osiągnęła wielkość przez wielbienie Boga: „Wielbi
dusza moja Pana” (Łk1, 46a). Martwimy się o tych, którzy stracili dziś
z oczu Pana Boga, którzy przestali Go wielbić. Maryjo, jak ich możemy
przekonać do wierzenia, chwalenia i kochania Pana Boga?
Maryja modli się: „I raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”
(Łk 1, 47). Wierzyć na wzór Maryi – to znaczy cieszyć się Bogiem
i uznawać Go za swego Zbawcę. Czy cieszysz się Panem Bogiem?
Przypomnij sobie, kiedy byłeś nadzwyczaj zadowolony, radosny. Co
było tego przyczyną? Jeśli jakaś wartość materialna, to – pamiętasz
– ta radość szybko uschła. Widziałeś pielgrzymów zdążających w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. Co ich niesie w stronę Jasnej
Góry? Niesie ich radość, która wyrasta z codziennego doświadczania Pana Boga, na modlitwie, na Eucharystii, na słuchaniu słowa
Bożego. Czy – jak Maryja – uznajesz Boga za swego Zbawcę? Czy
wiesz, że człowiek sam nie może się zbawić, nie jest w stanie zbawić
ani siebie ani drugich? W psalmie 37. czytamy: „Zbawienie prawych
pochodzi od Pana” (Ps 37, 39a). Bóg jest twoim Zbawcą. Bóg jest
zbawcą każdego człowieka. Dlatego, Maryjo, mówiłaś: „Duch mój
raduje się w Bogu, Zbawcy moim”. Maryjo, powiedz to przez twoich
ludzi tym, którzy pokładają nadzieję i ufność w mocach ludzkich:
w nauce, technice, medycynie, wiedzy, sprycie, pieniądzu; powiedz,
że człowiek nie może zbawić samego siebie: „Zbawienie prawych
pochodzi od Pana” (Ps 37, 39a).
Maryja modli się: „Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy...
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych” (Łk1, 48a.52).
Wierzyć na wzór Maryi – to znaczy stawać się pokornym, uniżonym, gdyż Bóg takich wywyższa. Na nich kieruje swe wejrzenie. Bóg
sprzeciwia się pysznym a pokornym daje łaskę. Nie zauważyłeś jeszcze
jak marnie kończą pyszałkowie, pewniacy, wszyscy, mieniący się być
władcami tego świata. Sami chcemy o tym pamiętać i mówimy to tym,
którzy dzisiaj siedzą na stołkach przywódców, którzy zasiadają w ławach sejmowych i senackich.: „Strącił władców z tronu, a wywyższył
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pokornych” (Łk1, 52). Drodzy sprawujący władzę i pełniący urzędy:
To strącenie będzie bolało, jeśli się okaże że nie służyliście drugim,
ale tylko sobie i swoim partiom. Historycy poprawią kiedyś wasze
życiorysy i was odpowiednio określą, aby prawda nie pozostała w ukryciu. O wy, zasiadający dziś na tronach, nie poniżajcie waszych braci
z innych ugrupowań, gdyż Pan naprawdę rządzi światem, a nie wy.
„On strąca władców z tronu a wywyższa pokornych” (Łk1, 52).
Maryja modli się: „Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego” (Łk 1, 49). Wierzyć na wzór Maryi to mieć
świadomość, to być przekonanym jak dobry jest Bóg, jak wiele nam
daje, jak wiele nam czyni. A niektórzy ludzie mają pretensje do
Pana Boga, że niczego im nie daje, że nie wysłuchuje ich próśb. Czy
wiesz, co ci dał Bóg, jakie wielkie rzeczy ci uczynił? Bóg nawet, gdy
doświadcza, gdy chłoszcze, to miłuje. Nawet nie wiesz jak jesteś obdarowany. Pan czyni nam wielkie rzeczy. Wczoraj podczas Mszy św.
porannej w Łagiewnikach opowiadał ksiądz o matce, która straciła
jedyną córkę. Pogniewała się za to na Pana Boga. Przestała uczęszczać do kościoła. Ale taka droga prowadziła ją do nikąd. Nikt jej
nie mógł wyjaśnić dlaczego tak się stało. W niezamierzony sposób,
przez splot okoliczności, znalazła się niespodziewanie w kościele.
Usłyszała słowa: „To jest ciało moje – za was wydane”… To jest
krew moja – za was wylana” (por. Łk 22,19-20). Przyszła łaska wiary.
Zniknął bunt. Otwarła się na Pana Boga. Ktoś jej wyprosił tę łaskę,
może jakaś osoba z moherowym beretem na głowie.
Maryja modli się: „A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją” (Łk 1, 50). Wierzyć na wzór Maryi
– to pamiętać o wielkości Bożego miłosierdzia, to przyjmować, że
miłosierdzie Boże nie zna granic. Czy zapomniał o tym Andrzej
Lepper, jeśli jest prawdą, że sam założył sobie pętlę na szyję? Czasem
zapominają o tym matki, które przed narodzeniem potraciły dzieci:
„A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się
Go boją” (Łk 1,50). Maryjo, dobrze, że nam to przypominasz!
Maryja modli się: „Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego
potomstwu na wieki” (Łk 1, 55). Wierzyć na wzór Maryi –to zaufać
Bogu, zaufać Jego obietnicom, to być przekonanym, że Pan Bóg
nie zawodzi. Podaje rękę, kiedy trzeba. Pamiętamy z wczorajszej
Ewangelii. Piotr z początku zaufał Jezusowi i Jego mocą szedł po
fali jeziora do Niego. Gdy zwątpił, zaczął tonąć. Jezus podał dłoń
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i powiedział: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?” (Mt 14, 31b). Bóg
dotrzymuje obietnic, bo jest Bogiem Prawdy i Miłości, w przeciwieństwie do ludzi, którzy niekiedy składają obietnice, o których z góry
wiedzą, że ich nie dotrzymają, nie wypełnią. Maryjo, dziękujemy, że
nam przypominasz, że Bóg dotrzymuje obietnic, dlatego warto w nim
pokładać nadzieję i warto powtarzać: „Jezu, ufam Tobie”.

4. Rodzina Radia Maryja i jej zadania
Drodzy bracia i siostry. Wśród was tu obecnych jest wielu, którzy
chlubią się przynależnością do Rodziny Radia Maryja. Jest to wspólnota zawiązana wokół Radia Maryja, które będzie świętować w tym
roku swoje dwudziestolecie. Każdą dobrą rodzinę scalają wspólne wartości. Rodzinę Radia Maryja jednoczy przede wszystkim wiara i miłość
do Pana Boga, do Chrystusa i Kościoła, do Maryi i do Ojczyzny.
Radio Maryja jest katolickim głosem w naszych domach. Codziennie
się z nami modli. Głosi nam słowo Boże. Przybliża nam nauczanie
Kościoła, zwłaszcza Ojca Świętego i naszych pasterzy. Staje w obronie krzywdzonych, okłamywanych, poniżanych. Radio Maryja uczy
nas miłości do Kościoła i Ojczyzny. Mimo nacisków, Radio Maryja
nie ulega „poprawności politycznej”. Uczy nas zdrowej pobożności
i zdrowego patriotyzmu. Na obecne czasy zamętu myślowego, deprecjacji wartości chrześcijańskich, szerzenia liberalistycznych utopii
i zakłamanych ideologii jest głosem prawdy i zdrowego rozsądku. Jest
wielkim darem Bożym głoszącym naukę Ewangelii i demaskującym
wszelkie kłamstwa, manipulacje, półprawdy, nagłaśniane dziś w życiu publicznym. Stąd też w imię miłości do Pana Boga, do Kościoła
i do Ojczyny, w imię promowania wartości religijnych i narodowych
wspieramy to Radio, jako rodzina przy nim zawiązana. Wspieramy
nasze Radio modlitwą, ofiarą, naszym odważnym słowem i dobrym
czynem. Dzisiaj prosimy Matką Bożą Bardzką, by nas wspomagała
to swoje Radio w zasiewie prawdy i dobra na roli serc naszych rodaków w kraju i zagranicą.

Zakończenie
Maryjo, nasza Bardzka Pani, nazywamy Cię w tej bazylice, w tym
sanktuarium, „Strażniczką Wiary Świętej”. Na dzisiejszym spotkaniu z Tobą Rodziny Radia Maryja, pokornie Cie prosimy, stój na
straży naszej wiary, aby nie była byle jaka, taka powierzchowna,
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taka nijaka, taka bez świadectwa. Niech to będzie wiara ewangeliczna, wiara eklezjalna, wiara niesiona nadzieją i miłością. Maryjo,
stań na straży wiary Kościoła, wiary naszego Narodu. Stań także na
straży wiary tych, którzy nazywają się dziś katolikami, a okładają
epitetami swoich braci w wierze, tylko dlatego, że są w innej partii
politycznej. Wypraszaj nam wszystkim łaskę wierzenia na miarę wiary
naszych wielkich rodaków: św. Wojciecha, Stanisława, Maksymiliana,
ks. Jerzego, Jana Pawła II i wielu innych. Maryjo, Strażniczko naszej
wiary, Strażniczko wiary Kościoła, módl się za nami. Amen.

3.
BP IGNACY DEC

NA STRAŻY PRAWA BOŻEGO I LUDZKIEGO
Leżajsk, 25 lipca 2011 r. – Homilia wygłoszona w Bazylice
Zwiastowania NMP z okazji dorocznego święta Policji

Czcigodny Ojcze Joachimie, kustoszu Bazyliki Leżajskiej
i proboszczu tutejszej parafii,
Czcigodni bracia kapłani diecezjalni i zakonni, wszystkich
funkcji i godności,
Wielebne siostry zakonne,
Szanowny panie generale, nadinspektorze, komendancie
Policji w województwie podkarpackim,
Szanowny panie inspektorze, komendancie Policji
Powiatowej w Leżajsku,
Wszyscy szanowni: panie i panowie policjanci,
Szanowni, cywilni pracownicy placówek policyjnych,
Szanowny panie starosto powiatu leżajskiego,
Szanownie panie burmistrzu Leżajska,
Szanowni przedstawiciele innych instytucji życia publicznego,
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powitani na początku przez ojca kustosza,
Drodzy pielgrzymi i turyści, obecni w Bazylice,
Wszyscy drodzy bracia i siostry!
Wstęp
Tegoroczne Święto Policji obchodzimy w Leżajsku 25 lipca,
w dniu, w którym Kościół uwielbia Pana Boga, czcząc św. Jakuba
Apostoła. Zanim, w świetle dzisiejszej Ewangelii, zastanowimy się
nad powołaniem policjanta, nad rysami charakterystycznymi jego
służby, przypomnijmy sobie sylwetkę patrona dnia dzisiejszego, św.
Jakuba Apostoła.

1. Sylwetka św. Jakuba Starszego, Apostoła
W kolegium dwunastu apostołów, powołanych przez Chrystusa,
było dwóch uczniów noszących imię Jakub. Jeden Jakub, zwany
Młodszym, był synem Alfeusza i był uznawany za krewnego Pana
Jezusa. Jemu ukazał się Chrystus po zmartwychwstaniu. Po odejściu
Chrystusa do nieba Jakub Młodszy został wybrany na zwierzchnika
Kościoła w Jerozolimie. Napisał List apostolski, który wszedł do kanonu Pisma Świętego. Odegrał dużą rolę na tzw. Soborze jerozolimskim w roku 50 (por. Dz 15,13nn). Jako gorliwy świadek Chrystusa
został ścięty w Jerozolimie w 62. r. po Chrystusie. Jakub Młodszy jest
czczony w liturgii razem z Apostołem Filipem w dniu 6 maja.
Drugi Jakub, zwany Starszym, Patron dnia dzisiejszego, był synem
Zebedeusza i bratem św. Jana Apostoła. Bracia Jan i Jakub, synowie
Zebedeusza, nazywani synami gromu, pochodzili Betsaidy, miasta,
które leżało na północno-wschodnim brzegu Jeziora Galilejskiego.
Dziś tego miasta już nie ma. Pozostały po nim tylko ruiny. Jakub
wraz z bratem Janem i apostołem Piotrem należeli do trzech szczególnie uprzywilejowanych uczniów Chrystusa. To oni byli naocznymi
świadkami wskrzeszenia córki Jaira (por. Łk 8, 51), przemienienia
na górze Tabor (por. Łk 9,28) a także modlitwy Jezusa i Jego krwawego potu w Ogrodzie Oliwnym (por. Mt 26,37). Jak nam mówią
„Dzieje Apostolskie”, Jakub Starszy został ścięty z rozkazu Heroda
w Jerozolimie około roku 44, jako pierwszy z grona Dwunastu
Apostołów, niedługo po męczeńskiej śmierci św. Szczepana (por
Dz 12,1-2). Szczególnym miejscem kultu św. Jakuba Starszego jest
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Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie znajduje się sławny kościół pod jego wezwaniem.

2. Wielkość i pierwszeństwo przez służbę
W Ewangelii dziś odczytanej Chrystus poucza nas, w jaki sposób
możemy stawać się tu, na ziemi, wielkimi, w jaki sposób można zdobywać pierwszeństwo. Przypomnijmy Jego słowa: „Wiecie, że władcy
narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak
będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech
będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na
okup za wielu” (Mt 20, 25-28). A więc stajemy się wielcy nie przez
władzę, jaką mamy, nie przez stanowiska, jakie piastujemy, nie przez
pensję, jaką co miesiąc pobieramy, nie przez majętność i bogactwo,
jakie zgromadzimy, nawet nie przez wiedzę, jaką zdobędziemy, ale
przez służbę drugim. Wielcy i pierwsi jesteśmy, jeśli służymy drugim,
jeśli dla nich żyjemy. Ta dyrektywa Pana Jezusa dotyczy wszystkich
ludzi, także policjantów. Prawdziwy, dobry, rzetelny policjant zdobywa swoją wielkość, staje się wielki i godny pochwały i uznania, jeśli
służy drugim: jeśli służy swojej rodzinie: żonie, dzieciom, rodzicom,
jeśli służy społeczeństwu, narodowi i Kościołowi, jeśli w wypełnianiu swoich zadań naśladuje samego Pana Boga, jeśli jest miłosierny
i sprawiedliwy. Pan Bóg zawsze potrafi być miłosierny i sprawiedliwy.
Nam to nie zawsze wychodzi.
Drodzy bracia i siostry, zwróćmy uwagę na charakterystyczne rysy
pracy, służby policjanta.

3. Charakterystyczne rysy służby policjanta
Powołanie policjanta służbą
Zawód, powołanie policjanta, podobnie jak zawód żołnierza czy
kolejarza, bywa nazywany służbą. Na służbie stoi żołnierz, wartownik.
Mówimy jest to służba wojskowa, służba Ojczyźnie. Służbę pełnią kolejarze, gdy prowadzą pociągi, gdy je odprawiają na stacjach kolejowych,
gdy kierują sygnalizacją świetlą. Na służbie znajduje się także policjant.
Komu służy? Służy i broni nie tylko władzy państwowej, ale służy dobru
wspólnemu regionalnej społeczności. Jest stróżem ładu i porządku
społecznego. Stoi na straży prawa, które reguluje życie społeczne. Stoi
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na straży dobra osobistego i społecznego, narodowego. Policja poskramia piratów drogowych, którzy stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej
jazdy, czasem dla życia. Policjant zapewnia nam bezpieczeństwo. Gdy
widzimy wóz policyjny czujemy się pewniejsi, bardziej bezpieczni. Jest
to służba bardzo potrzebna, bowiem w każdym społeczeństwie jest tzw.
margines społeczny, są ludzie, którzy atakują i niszczą drugich, którzy
naruszają porządek społeczny, wzniecają awantury, szkodzą drugim.
Są nam wtedy potrzebni obrońcy, wspomożyciele.

Służba policjanta służbą trudną i niebezpieczną
Wiemy dobrze, że praca policjanta jest służbą trudną i niebezpieczną. Policjant bowiem ma styczność z ludźmi z marginesu społecznego, z rozbójnikami, bandytami, złodziejami, z ludźmi, którzy
wchodzą w konflikt z prawem, którzy są zagrożeniem dla spokojnych,
uczciwych obywateli. Jakże często policjanci pacyfikują burdy, bijatyki uliczne, bójki pseudokibiców na stadionach. Są przy wypadkach
drogowych, katastrofach. Gonią złodziei, przestępców. Niekiedy na
służbie bywają ranni, a czasem nawet giną, gdy usiłują poskromić
oprawców, bandytów, napastników. Raz po raz słyszymy o takich
przypadkach, że policjanci na służbie tracą zdrowie, że nawet stają
się kalekami do końca życia.
Wiemy z doświadczenia, że łatwiej się żyje z ludźmi, którzy zachowują prawo, którzy zachowują Boże przykazania i słuszne prawo
cywilne, państwowe. Do policji należą działania wobec ludzi, którzy
wchodzą w konflikt z prawem i z dobrem społecznym. Policjanci służą
także ludziom uczciwym, którzy są w potrzebie, którym potrzebna
jest pomoc, którzy szukają drogi, jakiejś instytucji.
Kiedyś na antenie polskiego radia wypowiadał się pan, który nie
z własnej winy nie zdążył na ostatni autobus. Ośmielił się zwrócić
o pomoc do miejscowej policji. Ci go bezinteresownie podwieźli
kilkanaście kilometrów do celu podróży. Zapamiętał na całe życie
ten gest dobroci i opowiadał o nim innym.

Chlubne karty policji
Drodzy bracia i siostry, przy święcie policji trzeba także przypomnieć
to, że nasza polska policja wiele złożyła w dani na ołtarzu Ojczyzny.
Trzynaście tysięcy policjantów zginęło na Wschodzie od 17 września1939 r. Wielu zostało rozstrzelanych w Katyniu. Zginęli dlatego, że
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byli Polakami, że byli katolikami, że służyli narodowi. Drodzy panowie,
tej ofiary, jaką na ołtarzu Ojczyzny złożyli wasi poprzednicy, nikt wam
nie zapomni. To chluba, że wśród wielu męczenników, którzy oddali
życie za wolność Ojczyzny, także za wolność Kościoła, są również policjanci. Trudną służbę miała wasza formacja, gdy trzeba było bronić
władzy komunistycznej, władzy, która niekiedy występowała przeciwko Narodowi i Kościołowi, ale i wtedy wśród milicji znajdowaliśmy
uczciwych stróżów dobra wspólnego, dobra obywateli. Cieszymy się,
że w ostatnich latach, po transformacji ustrojowej w naszym kraju, tak
wyraźnie wzrósł prestiż policji, że policjant przestał być wrogiem przeciętnego obywatela, ale stał się jego obrońcą, że zapewnia mu poczucie
bezpieczeństwa. Chroniliście Ojca Świętego, gdy przyjeżdżał do Polski.
Ochraniacie przed znieważaniem wybitne osobistości z życia publicznego, państwowego. Zabezpieczacie trasy w czasie procesji Bożego Ciała,
w czasie ulicznych nabożeństw Drogi Krzyżowej w miastach i w czasie
innych uroczystości kościelnych i państwowych. Konwojujecie przez
ruchliwe, zatłoczone ulice i drogi osobistości państwowe i kościelne.
Jesteście do dyspozycji niemal na każde zawołanie. Uświetniacie swoimi
orkiestrami uroczystości państwowe i kościelne.
Gdy w czerwcu 2007 r. gościliśmy w Świdnicy ks. kard. Tarcisio
Bertone, Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej, zachodziła potrzeba szybkiego i bezpiecznego przejazdu z lotniska we Wrocławiu do
Świdnicy i potem z powrotem, ze Świdnicy na lotnisko, zwróciliśmy się z prośbą do wrocławskiej i świdnickiej policji. Przyjechali.
Konwojowali nas. Ksiądz Kardynał był pełen podziwu wobec policjantów za ich posługę. Wręczył im różańce od Ojca Świętego.

Zakończenie
Drodzy bracia policjanci, dziękujemy dzisiaj w tej przepięknej
bazylice leżajskiej, wraz w wami, Panu Bogu za was, za waszą posługę w narodzie i w społeczeństwie. Dziękujemy także wam za waszą
trudną służbę dla zachowania ładu i dobra społecznego. Wraz z wami
modlimy się także o Boże błogosławieństwo dla was, dla waszych
rodzin, waszych dzieci, wnuków, przyjaciół. Wypraszamy także Boże
błogosławieństwo i opiekę waszego patrona, św. Michała Archanioła,
na dalszy etap waszej służby. Modlimy się, abyście w zdrowiu i bezpieczeństwie służyli nadal owocnie Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.
Amen.

Bp Ignacy Dec, W drogę do Matki Polska potrzebuje zgody i demokracji...

223

4.
BP IGNACY DEC

W DROGĘ DO MATKI
POLSKA POTRZEBUJE ZGODY I DEMOKRACJI
OPARTEJ NA PRAWDZIE, MIŁOŚCI I WOLNOŚCI
Świdnica, 31 lipca 2011 r. – Msza św. w katedrze świdnickiej
na rozpoczęcie VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej
na Jasną Górę

Wstęp
Czcigodny księże dyrektorze, przewodniku,
Wszyscy drodzy bracia prezbiterzy, diakoni i klerycy,
Wielebne siostry zakonne,
Szanowny panie prezydencie,
Umiłowani uczestnicy naszej Pieszej Diecezjalnej
Pielgrzymki na Jasną Górę,
Drodzy bracia i siostry w Chrystusie!
1. Bóg troszczący się o całego człowieka
Gdy słuchamy dzisiaj Ewangelii o cudownym rozmnożeniu chleba
i o nakarmieniu pięcioma bochenkami chleba i dwoma rybami wielotysięcznej rzeszy ludzi, uświadamiamy sobie, że Pan Jezus dba nie
tylko o sprawy naszego ducha, ale pamięta także o naszych potrzebach doczesnych, materialnych. Trzeba zatem obalić stawiany przez
niektórych zarzut, że Bóg troszczy się jedynie o duszę człowieka, że
obce są mu sprawy związane z cielesnymi potrzebami ludzi. Nieprawdą
jest też to, co mówili marksiści, że Kościół głosi jedynie naukę o życiu wiecznym, że zajmuje się tylko ludzkim duchem, a sprawy ciała,
sprawy doczesnego życia, traktuje po macoszemu. O tym, że tak
nie jest, świadczy cudowne nakarmienie przez Chrystusa głodnych
ludzi, o czym opowiada dzisiejsza Ewangelia.
Owszem. Chrystus troszczył się przede wszystkim o sprawy duchowe ludzi, którzy do niego przychodzili. Dlatego wszystkich karmił najpierw swoim słowem. Mówił o Królestwie Bożym, opowiadał
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o Ojcu w niebie. Mówił o swojej zbawczej misji. Dawał recepty na
udane życie. Ludziom potrzebna była ta strawa duchowa, gdyż człowiek – jak jest powiedziane – nie żyje samym chlebem, ale każdym
słowem, które pochodzi z ust Bożych (por Mt 4, 4b). Bóg więc dba
o całego człowieka.
W opisie cudu rozmnożenia chleba zwróćmy uwagę na pewien
ważny szczegół. Oto Chrystus na sugestię uczniów, by tłumy się
rozeszły, odpowiada: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”
(Mt 14, 6). Jezus w swoim działaniu wciąga do współpracy uczniów:
„spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby,
dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom” (Mt 14, 19). Chrystus zaangażował uczniów w przekazanie daru chleba.
Tak czyni i dzisiaj. Przez nas dzisiaj chce pomagać ludziom w potrzebie. My, Jego uczniowie, mamy być obecni w dziele obdarowywania ludzi. Być może, że czasem jesteśmy podobni do tamtych uczniów,
którzy ludzi głodnych proponowali odesłać do domów i martwili się,
że pięć chlebów i dwie ryby – nie wystarczą dla tak wielu. Okazało się
jednak, że gdy z Chrystusem zaczęli działać, pomoc była skuteczna.
My jednak niekiedy rezygnujemy z niesienia pomocy, gdyż uważamy,
że potrzeby są tak wielkie, a nasze możliwości zbyt skromne. Skłonni
jesteśmy wówczas mówić: „to i tak nic nie pomoże”. A przecież, gdy
się zaangażujemy w niesienie pomocy, gdy to czynimy w jedności
z Chrystusem, to pomoc nasza może być wielka i skuteczna. Stąd też
zapamiętajmy: z czynienia dobrze nie wolno się nigdy zwalniać.

2. Jasnogórska piesza pielgrzymka – zaproszeniem do
współpracy z Jezusem
Drodzy bracia i siostry, w naszej katedrze są dziś z nami pielgrzymi, którzy udają się na Jasną Górę z doroczną pieszą pielgrzymką
naszej diecezji. Idą, aby być razem z Jezusem, aby z Nim uczyć się
czynić dobrze drugim. Idą z Nim do domu Matki i Królowej naszego Narodu. Włączają się w wielki nurt pieszego pielgrzymowania,
które na polskiej ziemi trwa od wieków. Przypomnijmy, że w średniowieczu nasi praojcowie pielgrzymowali najpierw do grobu św.
Wojciecha w Gnieźnie, do opactwa benedyktynów na Świętym Krzyżu,
do sanktuarium bożogrobców w Miechowie, do ołtarza męczeńskiej
śmierci św. Stanisława na Skałce w Krakowie. Od piętnastego stulecia
najszerszy strumień pątników kieruje się na Jasną Górę. Najstarszą
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pieszą pielgrzymką na Jasną Górę jest pielgrzymka kaliska, która
trwa od 1637 r. aż do dnia dzisiejszego. W tym roku wyrusza po raz
trzechsetny pielgrzymka warszawska. Pierwsza piesza pielgrzymka
z Warszawy na Jasną Górę miała miejsce w sierpniu 1711 r. Była to
dwudziestoosobowa grupa mężczyzn, która zapoczątkowała słynną
pielgrzymkę warszawską. Nasza diecezjalna pielgrzymka wyrusza po
raz ósmy. Obecnie każdego roku na Jasną Górę przybywa pieszo
ponad 100 tysięcy pątników. Do Częstochowy prowadzi ponad 50
szlaków pieszych, z różnych zakątków Polski, a długość tras wynosi
od kilku do kilkuset kilometrów. Wśród pieszych pątników zmierzających ku Jasnej Górze jest dużo młodzieży ze szkół gimnazjalnych,
średnich i wyższych. Młodzież, szacunkowo, to przeważnie ponad
połowa pątników w każdej pieszej pielgrzymce.
Przypomnijmy, że pielgrzymka to rekolekcje w drodze, naznaczone
duchem modlitwy, ofiary, wspólnoty oraz wewnętrznej przemiany
człowieka. Pielgrzymka jest przedsięwzięciem religijnym. Ważne są
zawsze intencje religijne niesione w sercu i motywacje wynikające
z wiary. Są to intencje dziękczynne, błagalne, pokutne, przebłagalne.
Dla niektórych osób jest to wypełnienie ślubów bądź przyrzeczeń.
W czasie pielgrzymki – przez wspólne modlitwy, utrudzenia, rozmowy – ma miejsce budowanie wspólnoty. Pielgrzymka staje się
rodziną dzieci Bożych. Pielgrzymi uczą się dzielić kromką chleba,
kubkiem wody, przyjaznym gestem, ramię w ramię uczą się znosić trudy uciążliwej drogi, zmęczenia, niewygód. Pielgrzymowanie pozwala
odkryć własne słabości i ograniczenia, a więc poznać samego siebie.
Poznanie samego siebie jest koniecznym warunkiem oraz początkiem przemiany naszego człowieczeństwa. Św. Augustyn napisał: „Nie
chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda”. Pielgrzymowanie umożliwia takie „wejście w siebie”. Kolejne
etapy wędrówki połączone są z odzieraniem człowieka ze złudzeń,
stawaniem w prawdzie i otwieraniem się na łaskę Bożą. Człowiek
zaprasza wówczas Pana Boga do swego wnętrza, by – jak mówi Pismo
– „odebrał mu serce z kamienia i dał mu serce z ciała”.
Udając się na pielgrzymkę pątnik zapomina o codziennych troskach. Jest bardziej otwarty ma działanie i natchnienie Boże. Przejście
z codzienności do trudu pielgrzymowania łączy się niekiedy z rezygnacją z urlopu, z wycieczki, z wygodnego łóżka, z regularnych posiłków,
z radia, telewizora, komputera, a po części i z telefonu.
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3. Intencja tegorocznej, ósmej Pieszej Pielgrzymki Diecezji
Świdnickiej na Jasną Górę
Moi drodzy, wspomnieliśmy, że każdej pielgrzymce towarzyszy
jakaś intencja. Zauważmy, że pielgrzymki w wiekach poprzednich
były podejmowane jako dziękczynienie za ocalenie z klęsk żywiołowych, z różnych epidemii, które dziesiątkowały ludność, były błaganiem o uchronienie od różnych klęsk, epidemii i innych zagrożeń.
Przypomnijmy, w jakich okolicznościach wyruszyła pierwsza pielgrzymka warszawska. Lata 1707-1709 były w Polsce bardzo trudne
i dziwne. Rozmaite znaki na niebie i na ziemi zwiastowały jakieś
klęski, nadzwyczajne zdarzenia. Po ziemiach polskich przetaczały
się obce armie: szwedzka, rosyjska, saska. Polacy walczyli przeciw
Polakom. Trwała wojna polsko-polska. Z końcem roku 1708 zaczęła
się bardzo sroga zima, jakiej nie pamiętali najstarsi mieszkańcy.
W 2004 r. szwajcarscy meteorolodzy orzekli, że była to najsroższa
zima w ciągu ostatnich 500 lat. Wielu ludzi nie przeżyło strasznych
mrozów. Jeszcze w maju 1709 r. ziemia była zamarznięta. Po takiej
ciężkiej zimie nadeszła klęska nieurodzaju, a wraz z nią szerzył się
głód. Na domiar tego w latach 1707-1713 na ziemiach polskich
grasowała epidemia dżumy. Na skutek zarazy zginęła wówczas jedna
trzecia ludności Polski. Były miasta, które wymarły całkowicie, np.
w Piszu pozostało przy życiu zaledwie czternaście osób, a w Pile
siedem. Poznań, który na początku 1709 r. liczył dwanaście tysięcy mieszkańców, rok później, po przejściu morowego powietrza,
miał ich zaledwie trzy tysiące. W Krakowie czarna śmierć zabrała
dwadzieścia tysięcy ofiar. W takiej sytuacji ludzie ze szczególną determinacją zwracali się z prośbą o ratunek do Pana Boga. W takiej
sytuacji rodziły się pielgrzymki na Jasną Górę. Podobnie było potem,
w czasach niewoli narodowej, w czasach dwóch, strasznych wojen
światowych i w czasach panowania reżimu komunistycznego, kiedy
Pana Boga usiłowano usunąć z ziemi, usunąć z życia publicznego,
usunąć z ludzkich serc – wtedy właśnie nie zapominano o Jasnej
Górze.
A jak jest dzisiaj? W telewizji i w innych mediach – nawet nienajgorzej. Wielu chwali się faktycznymi czy też rzekomymi osiągnięciami. A w rzeczywistości widzimy coraz więcej biedy, coraz więcej
absurdów, agresji, nietolerancji, nieuczciwości. Oszczędźmy sobie
ich wyliczania.
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Co mamy robić? – Kierunek Jasna Góra!. Niesiemy tam dziękczynienie za Jana Pawła II, za jego naukę, za jego świętość życia,
za jego beatyfikację. Niesiemy tam prośby, by naród posłuchał tego
proroka, który tak bardzo kochał i uczył nas kochać Pana Boga,
człowieka, Kościół i Ojczyznę. Polska potrzebuje prawdy, potrzebuje
miłości, potrzebuje zgody, potrzebuje szacunku dla wszystkich ludzi,
potrzebuje troski o dobro wspólne Narodu, a nie o dobro partyjne.
Dzisiejsza Polska potrzebuje zdrowej demokracji opartej na prawdzie, miłości i wolności.

Zakończenie
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa: „Wszyscy
spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie choć nie macie pieniędzy...
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie,
a dusza wasza żyć będzie” (Iz 55, 2). Te słowa są zaproszeniem nie
tylko dla jasnogórskich pielgrzymów, ale dla wszystkich nas. Włączmy
się wszyscy duchowo w dzieło naszej, dziś rozpoczynającej się, pielgrzymki. To jest nasza wspólna, bardzo ważna sprawa, najważniejsze
wydarzenie diecezjalne w skali całego roku. Przez 9 dni łączmy się
codziennie z pielgrzymami w naszej modlitwie i pracy. Wspierajmy
naszych pątników modlitwą. Przychodźmy w tych dniach na Mszę
św., by w naszych świątyniach łączyć się przed Bogiem z naszymi
pielgrzymami. Trwajmy w jedności modlitewnej z pielgrzymami,
byśmy mogli za świętym Pawłem w każdym czasie mówić: „Któż
nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy
prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?...
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo, dzięki Temu,
który nas umiłował”.
Amen.
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5.
BP IGNACY DEC

BŁOGOSŁAWIONY GERHARD HIRSCHFELDER –
NASZ ORĘDOWNIK
I WZÓR DO NAŚLADOWANIA
Bobolice, 2 sierpnia 2011 r. – Msza św. w dniu połączenia się nurtów
VIII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

1. Matka Boża Bolesna jako Królowa Męczenników
Umiłowani pielgrzymi: bracia w powołaniu kapłańskim, siostry
i bracia w powołaniu chrześcijańskim, jesteśmy w sanktuarium Matki
Bożej Bolesnej w Bobolicach. W tej świątyni patrzymy na Maryję
stojącą pod krzyżem. W takiej sytuacji ukazuje nam Ją dzisiejsza
Ewangelia. Maryja włączyła się w ofiarę cierpienia swojego Syna.
Pod krzyżem stała się Matką Bolesną, Królową Męczenników. Tu,
w tym sanktuarium, wraz ze swoim Synem, przekazuje nam Ewangelię
krzyża i cierpienia. Chrystus przyszedł na ziemię nie po to, aby nas
uwolnić i wybawić od cierpienia, ale, aby cierpieniu nadać zbawczy sens. Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej zwracamy się do
Chrystusa: „Kłaniamy Ci się Panie, Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
żeś przez krzyż i mękę swoją świat nas odkupić raczył”. Przez mękę
i śmierć krzyżową Chrystusa dokonało się nasze odkupienie, zostaliśmy zbawieni. Tu, w Bobolicach, na nowo sobie przypominamy, że
kto chce być prawdziwym uczniem Chrystusa musi podążać drogą
krzyża Znamy z historii Kościoła tak wielu uczniów Chrystusa, którzy
zapierali się samych siebie, brali swój krzyż i szli za Nim, naśladując
Go w miłości, która tu na ziemi zawsze domaga się cierpienia, ofiary
z siebie, domaga się krzyża.
Dzisiaj, w tym sanktuarium i w całym dniu pielgrzymkowym, zatrzymujemy się przy osobie niedawno beatyfikowanego ks. Gerharda
Hirschfeldera, który w życiu i śmierci upodobnił się do Chrystusa.
Ten kapłan Ziemi Kłodzkiej łączy dzisiaj w jakiś sensie trzy narody:
niemiecki, czeski i polski. Z pochodzenia, wedle krwi, był Niemcem.
Został kapłanem kościoła czeskiego, archidiecezji praskiej. Urodził

Bp Ignacy Dec, Błogosławiony Gerhard Hirschfelder – nasz orędownik...

229

się, posługiwał i zdobywał świętość jako ksiądz na Ziemi Kłodzkiej,
która dzisiaj jest naszą, polską ziemią, ziemią naszego powołania.
Dlatego należy nie tylko do Niemców i Czechów, ale także do nas.
Przypomnijmy sobie jego drogę życia, by się przekonać, że miał
szczególny udział w krzyżu Chrystusa i w boleści Matki Bożej.

2. Historia życia i udział ks. Gerharda Hirschfeldera
w cierpieniu Jezusa i Maryi
Błogosławiony Gerhard Hirschfelder urodził się 17 lutego 1907
r. w Kłodzku. Już w drugim dniu życia, 19 lutego, został ochrzczony przez ks. Bergmanna w kłodzkim kościele pw. Wniebowzięcia
NMP. Od wczesnego dzieciństwa przejawiał zainteresowanie życiem
Kościoła, fascynowała go zwłaszcza liturgia. W roku 1913 rozpoczął naukę w szkole ludowej w Kłodzku. W 1918 r. w kłodzkim
kościele parafialnym przyjął sakrament bierzmowania. Wybrał sobie na bierzmowanie imię Benedykt. W roku 1919 rozpoczął naukę
w Państwowym Katolickim Gimnazjum w Kłodzku. W latach gimnazjalnych należał do Federacji Niemieckiej Młodzieży Katolickiej.
Po uzyskaniu matury, w roku 1927, maturzysta Gerhard, rozpoznając
dar powołania kapłańskiego, wstąpił do Seminarium Duchownego we
Wrocławiu i podjął studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie
Wrocławskim. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia 1932 r. w katedrze wrocławskiej z rąk kard. Adolfa Bertrama. Został wyświęcony dla Ziemi kłodzkiej – Hrabstwa Kłodzkiego, pruskiej części
archidiecezji praskiej. Następnego dnia, 1 lutego, odprawił Mszę
św. prymicyjną w kaplicy Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Długopolu-Zdroju. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa:
„Chrystus nasz Baranek Paschalny został zabity. Alleluja!”.
Po święceniach kapłańskich ks. Gerhard Hirschfelder został skierowany do pracy duszpasterskiej w charakterze wikariusza do parafii
w Kudowie Zdroju-Czermnej. Pracował tu 7 lat. Zaraz po przybyciu
dał się poznać jako utalentowany i gorliwy kapłan. Swoją działalnością
charyzmatyczną objął przede wszystkim młodzież, wskutek czego
Czermna stała się niebawem nieformalnym centrum młodzieżowym
całej Kotliny Kłodzkiej. Organizował pielgrzymki do Wambierzyc i na
Górę Igliczną, do Marii Śnieżnej, w których uczestniczyło za każdym
razem po kilka tysięcy ludzi z ziemi kłodzkiej. Klarowny i nieugięty
w katolickich poglądach i zasadach moralnych, młody kapłan, stawał
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się solą w oku potężnego ruchu nazistowskiego. Z ogromną determinacją bronił młodych przed hitlerowskimi formacjami młodzieżowymi.
Nie trudno było przewidzieć jaki będzie dalszy scenariusz oddanego
Ewangelii i ludziom młodego kapłana. Szybko nastąpiła reakcja ze
strony lokalnych przywódców partii nazistowskiej. Ksiądz Hirschfelder
był inwigilowany, wielokrotnie przesłuchiwany, zastraszany, a nawet
kilkakrotnie padał ofiarą pobicia przez faszystowskich bojówkarzy.
16 lutego 1939 r. w nurtach Nysy Kłodzkiej zginęła jego matka,
którą osobiście pochował, gdyż z powodu szantażów i nacisków władz,
nikt inny nie chciał tego uczynić. W tym samym czasie, w lutym 1939
r., ks. Gerhard Hirschfelder został przeniesiony do parafii św. Michała
w Bystrzycy Kłodzkiej, co miało mu zapewnić większe bezpieczeństwo
wobec nasilających się szykan ze strony nazistów. Jednakże naziści
nie dawali za wygrane. Coraz bardziej go nachodzili i atakowali. By
dokuczyć i upokorzyć społeczność wierzących, bojówki młodzieży
hitlerowskiej, na polecenie władz nazistowskich, dopuszczały się coraz
częstszych aktów profanacji kaplic, krzyży i innych znaków religijnych. Po jednej z brutalniejszych profanacji krzyża, ks. Gerhard, 27
lipca 1941 r., wygłosił w bystrzyckim kościele płomienne kazanie,
które zakończył słowami: „Wer der Jugend den Glauben an Christus
aus dem Herzen reisst, ist ein Verbrecher” („Kto z serc młodzieży
wyrywa wiarę w Chrystusa – jest przestępcą”). Kilka dni później,
w piątek, 1 sierpnia 1941 r., podczas prowadzenia dla młodzieży lekcji
religii, został przez gestapo aresztowany i przewieziony do więzienia
w Kłodzku. W więzieniu kłodzkim przebywał przez cztery miesiące,
do 15 grudnia 1941 r. – bez oficjalnego aktu oskarżenia, bez procesu sądowego i bez formalnego wyroku. Tutaj napisał wzruszające
rozważania Drogi Krzyżowej. Z tych rozważań dowiadujemy się,
że był pełen wiary, nadziei, wdzięczności Panu Bogu za swój krzyż
oraz pełen niezłomnej ufności w Bożą Opatrzność. 15 grudnia bez
sądu został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego
w Dachau. Na stacji kolejowej w Kłodzku jedna z kobiet podała mu
kilka kanapek, które zaraz rozdał w wagonie swoim współwięźniom.
Droga do obozu wiodła przez więzienie w Wiedniu, w którym spędził
święta Bożego Narodzenia. Wnet po świętach, 27 grudnia 1941 r.,
przywieziono go i osadzono w Dachau w bloku 30, przeznaczonym
dla księży polskich. Był to blok o zaostrzonym reżimie. Na liście
rzymskokatolickich księży figurował pod numerem 841, a jako więzień

Bp Ignacy Dec, Błogosławiony Gerhard Hirschfelder – nasz orędownik...

231

KL Dachau miał numer 28972. 24 marca 1942 r. został przeniesiony
do bloku 26, w którym przebywali księża niemieccy. Doświadczony
głodem i ciężką pracą, a także ciężką chorobą, 1 sierpnia 1942 r.,
odszedł w opinii świętości do wieczności. Miał wówczas niespełna 36
lat życia i 10 lat kapłaństwa. Prochy spalonego w krematorium świątobliwego kapłana przysłano krewnemu, Klemensowi Hirchsfelderowi
z Kudowy. Ten zaś je przekazał do Czermnej, parafii pierwszej posługi
duszpasterskiej ks. Gerharda, gdzie spoczęły w grobie na cmentarzu
przy miejscowym kościele.
Drodzy pielgrzymi, w niecałe 60 lat po śmierci, 19 września
1998 r., w katedrze Münster został otwarty proces beatyfikacyjny
ks. Hirchfeldera. Jego uwieńczeniem było wyniesienie Sługi Bożego
do chwały ołtarzy w akcie beatyfikacji, której dokonał w imieniu
Ojca św. Benedykta XVI, kard. Joachim Meisner, arcybiskup Kolonii
w katedrze w Münster w niedzielę, 19 września 2010 roku.
Gdy patrzymy na dzieło życia ks. Gerharda i na jego obozową
śmierć, może się nam przypomnieć dzieło życia i męczeńska śmierć
błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Niektórzy mówią, za ks.
Romualdem Brudnowskim, że ks. Gerhard Hirschfelder to niemiecki
Popiełuszko. Można zauważyć, że obaj błogosławieni są męczennikami dwu wielkich totalitaryzmów XX wieku: ks. Hirschfelder – nazistowskiego, ks. Popiełuszko – komunistycznego. Błogosławionych
łączy niemal jednakowa liczba przeżytych lat oraz miasto Kudowa,
gdzie ks. Gerhard był wikariuszem i gdzie także – po latach – przebywał ks. Jerzy Popiełuszko jako kuracjusz. Połączyła ich także osoba
Ojca św. Benedykta XVI, za którego pontyfikatu obydwaj zostali
beatyfikowani i to w tym samym 2010 roku.

3. Przesłanie błogosławionego Gerharda dla nas
Drodzy pielgrzymi, błogosławiony Gerhard przypomina nam
o potrzebie obrony obecności Chrystusa w naszych sercach i w przestrzeni życia publicznego. Przypomina o potrzebie składania odważnego świadectwa o Chrystusie w dzisiejszym świecie, o Jego krzyżu
i Ewangelii. Wraz z błogosławionym ks. Jerzym przypomina nam,
że zło należy zwyciężać dobrem. Od czasu życia ks. Gerharda tak
wiele się zmieniło, ale ciągle na naszych oczach odnawia się walka złych ludzi z Bogiem i z Kościołem. Mamy więc nowy wzór
i wspaniałego orędownika, aby na naszych drogach życia odważnie
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wyznawać wiarę i promować wartości ewangeliczne w życiu prywatnym i publicznym.
Zapytajmy, jakie konkretne przesłanie pozostawił nam błogosławiony Gerhard?
Po pierwsze pokazał nam, że każdy czas jest odpowiedni, aby
wierzyć, kochać, aby być dobrym. Każdy czas, nawet czas wojenny,
czas szerzącej się nienawiści, jest stosowny, żeby się uświęcać, żeby
żyć Ewangelią, żeby przebaczać i być dobrym dla innych.
Po drugie, błogosławiony Gerhard zachęca nas, abyśmy nie bali
się cierpienia, abyśmy nie narzekali na trudności, ale przyjmowali
to, co na nas spada jako wolę Bożą i abyśmy w chwilach doświadczeń zachowywali głęboką więź z Bogiem. Ks. Gerhard w zapiskach
więziennych umieścił słowa modlitwy: „Ja również jestem wybrany
przez Ciebie, aby cierpieć. Panie, dziękuję Ci za to. Taka jest Twoja
wola, dlatego chcę pozostać w mieści cierpienia, jak długo zechcesz.
Chcę czuwać jak wierny strażnik i modlić się wraz z Tobą: «Ojcze,
jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola,
lecz Twoja niech się stanie». Do służenia Tobie chcę zaczerpnąć
sił z Twojej Drogi Krzyżowej. Panie, umocnij mnie oraz wszystkich
niosących krzyż, odwagą”.
Po trzecie, ks. Gerhard wzywa nas do odwagi. Sam modlił się
o odwagę i był rzeczywiście odważnym i mężnym kapłanem. Nikt
i nic nie zdołało go przestraszyć. Gdy widział szalejące zło, zbezczeszczenie krzyży i innych znaków świętych, nie udawał, że tego nie
widzi, ale piętnował te praktyki publicznie z ambony. Nie szedł na
układy. W sprawach zasad moralnych nie znał kompromisów. Nie
stosował się do narzucanej poprawności wobec panującego systemu.
Stał zawsze po stronie prawdy, po stronie Ewangelii. Jako duszpasterz młodzieży widział zagrożenia przed nią stojące ze strony wrogich Kościołowi organizacji młodzieżowych. Bronił młodzież przed
kłamstwem, przed niewiarą. Wzywał do wierności Bogu, do życia
w prawdzie i miłości.
Po czwarte, ks. Gerhard przypomina nam o potrzebie wrażliwości wobec biednych, prześladowanych, potrzebujących. W sytuacjach
granicznych, w doświadczeniu głodu, choroby, dbał nie o siebie, ale
o innych. Przy stacji ósmej Drogi Krzyżowej napisał: „Na swojej
Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja,
Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać w moim
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cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze więcej cierpią niż ja.
Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel także pociechy i pomocy tym,
którzy jej potrzebują”.
Po piąte, błogosławiony Gerhard pokazał nam, że w każdej sytuacji należy ufać Bogu, wierzyć w Jego Opatrzność. W ostatnim
liście z obozu w Dachau z datą 26 lipca 1942 r., 5 dni przed śmiercią,
napisał: „Siły czerpię z zaufania w Bożą Opatrzność. Tak spoglądamy w przyszłość. Kapłan jest pewien, że mamy Jego bezgraniczną
miłość”. Ksiądz Gerhard był oddany Bogu. Ta miłość do Boga w jego
życiu miała przedłużenie w miłości do ludzi, zwłaszcza do młodzieży
i do chorych.
I po szóste, błogosławiony Gerhard pozostawił nam przykład
przyjaźni z Matką Najświętszą. W refleksji do czwartej stacji Drogi
Krzyżowej zawarł słowa; „Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była
świadkiem Twojego cierpienia. Ty nie potrzebowałeś jej obecności.
To my potrzebujemy, niosąc krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeni.
Ona, pogrążona w smutku, uczy nas jak przyjąć cierpienie. Matko
Niebieska, bądź przy mnie, kiedy włożą krzyż na moje ramiona”.
A przy stacji trzynastej napisał: „Tylko jeden z Apostołów i kilka
pobożnych kobiet wytrwało pod krzyżem. Wśród nich i Ty, Matko
Boża. Pomóż i mnie wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy
nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Boża, uczyń mnie odważnym
znieść każde cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu krzyża!”. Tak –
Maryja pomogła. I pewnością była przy nim, gdy w obozie umierał.
Bierzmy przykład. Na Matce Bożej nikt się jeszcze nie zawiódł.
Drodzy pielgrzymi, podziękujemy Panu Bogu w tej Eucharystii za
świętość ks. Gerharda Hirschfeldera, za jego wyniesienie do chwały ołtarzy i będziemy prosić, abyśmy w jego stylu świadczyli dziś
o Chrystusie i o Kościele: w postawie modlitwy, odwagi, miłości, zaufania bezgranicznego do Bożej Opatrzności. Niech nasz Błogosławiony
łączy nasze sąsiednie narody, by żyły w pokoju i wzajemnej zgodzie.
Niech oręduje za nami u Boga. Amen.
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6.
BP IGNACY DEC

MODLITWA I PRACA - ORA ET LABORA
Ząbkowice Śląskie, 14 sierpnia 2011 r. – Złoty jubileusz
profesji zakonnej Siostry Marii Cecylii od Baranka Bożego,
Marianny Witoszka, Prezeski Federacji św. Klary Mniszek Klarysek
od Wieczystej Adoracji w Polsce

Wstęp
Uwzględniając charakter dzisiejszej uroczystości w obecnej homilii
połączymy wątek złotego jubileuszu z przesłaniem Bożego słowa,
które przed chwilą usłyszeliśmy .

1. Jubileusz – czas powrotu do przeszłości i czas
dziękczynienia
Kościół nas bardzo zachęca do obchodu jubileuszy. Obchodzimy
jubileusze kościołów, parafii, diecezji, szkół i różnych innych instytucji. Obchodzimy także jubileusze osób, najczęściej jubileusze
kapłańskie, małżeńskie, zakonne. Dzisiaj świętujemy złoty jubileusz ślubów zakonnych naszej siostry Marii Cecylii od Baranka
Bożego, Prezeski Federacji św. Klary. Podczas każdego jubileuszu
zwykle wracamy do przeszłości. Wracamy po to, by zobaczyć,
jakimi drogami życia prowadził nas Pan Bóg i za co winniśmy
Bogu dziękować.
Matka prezeska, złota jubilatka, pozwoli, że bardzo krótko popatrzymy na jej drogę życia. Urodziła się 29 czerwca 1944 r. (Jest
moją rówieśniczką, ale wygląda o wiele młodziej niż ja) w Worońcu,
w powiecie Radzyń Podlaski, w diecezji kieleckiej, jako trzecie
dziecko w rodzinie Jadwigi i Ludwika Wetoszków. Na chrzcie św.
otrzymała imię Maria Barbara. W roku 1947 przybyła z rodzicami
na Dolny Śląsk. Rodzice osiedlili się w Bobolicach koło Ząbkowic.
W dziewiątym roku życia Marysia przystąpiła do Pierwszej Komunii
św. w kościele św. Anny w Ząbkowicach. Po skończonej uroczystości wraz z mamą przyszła do tego kościoła, tu do sióstr Klarysek
i na ołtarzu wystawienia złożyła swoją pierwszokomunijną świecę
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z prośbą, by ją Pan Jezus powołał do wspólnoty sióstr adorujących Najświętszy Sakrament. W następnych latach Marysia jako
uczennica szkoły podstawowej a potem Liceum Pedagogicznego,
przychodziła tu Pana Jezusa dosyć często. W pierwszym roku nauki
w szkole średniej przyjęła sakrament bierzmowania. Duch Święty
tak bardzo zawładnął jej sercem, że po roku czasu Marysia przerwała naukę w Liceum i zgłosiła się do klasztoru Sióstr Klarysek.
Rok później otrzymała habit zakonny i przyjęła imię Maria Cecylia
od Baranka Bożego. 13 sierpnia 1961 r. złożyła pierwsze śluby
zakonne. Jako uzdolniona muzycznie została skierowana na czteroletnie studium muzyczno-liturgiczne w Warszawie – Aninie. Był
to wynik wielkiego zaufania matki przełożonej do młodej profeski.
Po ukończeniu studium i powrocie do klasztoru s. Cecylia włączyła
się bardzo gorliwie w życie wspólnoty, pełniąc obowiązki organistki
i hafciarki. 13 sierpnia 1967 r. złożyła śluby wieczyste i odtąd definitywnie została włączona do Wspólnoty Sióstr Klarysek. W latach
1992-2001 była przełożoną przez trzy kadencje tu, w tym klasztorze.
Bardzo dbała o formację duchową tutejszych sióstr. Prowadziła także
remonty w kościele i w klasztorze. W latach 2002-2005 była przełożoną Sióstr Klarysek w Pniewach Wlkp. Po powrocie do Ząbkowic,
na Federacyjnej Kapitule Wyborczej, 26 listopada 2005 r. została
wybrana na Prezeskę Federacji św. Klary i pełni ten urząd do tej
pory.
Takimi oto drogami doprowadził Pan Bóg do dzisiejszego jubileuszu. Dzisiaj wraz z matką jubilatką dziękujemy Bogu za dar
powołania zakonnego i za 50 lat przykładnego życia we wspólnocie
zakonnej Sióstr Klarysek..

2.Charyzmat Sióstr Klarysek – ora et labora
W drugiej części naszej refleksji popatrzmy na charyzmat Sióstr
Klarysek. Odczytać go możemy w kontekście przesłania dzisiejszej
Ewangelii. Wybrany na dzisiejszą uroczystość fragment Ewangelii
ukazuje nam Chrystusa w Betanii w domu przyjaciół: Łazarza
i dwóch sióstr Marty i Marii. Marta była wspaniała gospodynią. Za
każdym razem podejmowała Pana Jezusa smacznym poczęstunkiem.
Natomiast siostra Maria lubiła słuchać opowiadań Pana Jezusa.
Jezus pochwalił Marię, że otworzyła swe serce na Boże słowo. Marta
nie została zganiona za to, że przygotowywała posiłek, że chciała
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ugościć Jezusa, ale Chrystus w tym przypadku zwrócił uwagę na
wartość słuchania i rozważania Bożego słowa. Dlatego wyraźnie
pochwalił Marię.
Możemy powiedzieć, że siostry Klaryski w swoim życiu łączą
charyzmat tych dwóch sióstr: charyzmat Marii i Marty, charyzmat
modlitwy i pracy: ora et labora. Na pierwszym miejscu, zgodnie
z sugestią Pana Jezusa, jest postawione przebywanie z Jezusem,
adoracja Najświętszego Sakramentu. Wielu ludzi przestało się
modlić. Nawet katolicy, ludzie chodzący do kościoła, zapominają
o codziennej modlitwie. A siostry trwają tu przy Chrystusie. My
w nocy śpimy, a tu któraś z sióstr czuwa przed Chrystusem. Jest
to bardzo potrzebne. Błogosławione to miasto Ząbkowice, że ma
taką oazę modlitwy. Jest to ta lepsza cząstka naszego życia, jak
powiedział Pan Jezus w Betanii do sióstr Łazarza. Na ważność
modlitwy wskazywał nam tak często Jan Paweł II. Sam był przykładem wielkiej modlitwy.
Drugi charyzmat Sióstr Klarysek to praca, haftowanie, sprzątanie,
praca w ogrodzie, gotowanie. Wielu kapłanów, parafii korzysta z tej
pracy sióstr.

Zakończenie
Podziękujmy dziś Panu Bogu wraz z siostrą Jubilatką, matką
Cecylią i z wszystkim siostrami za siostrę jubilatkę, podziękujmy za
wszystkie siostry klaryski posługujące w tym klasztorze za dar ich powołania, za dar ich wielkiej modlitwy i sumiennej pracy. Wypraszajmy
także niebieską pomoc na dalsze lata ich służby. Prośmy o nowe
powołania, by ta oaza modlitwy trwała, by była ozdobą Kościoła.
A Matce Jubilatce wypraszajmy jeszcze długie, błogosławione lata
życia. Amen.
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7.
BP IGNACY DEC

MARYJA WNIEBOWZIĘTA – PIERWSZY
I NAJPIĘKNIEJSZY OWOC ODKUPIENIA
Polanica Zdrój, 15 sierpnia 2011 r. – Msza św. odpustowa w kościele
pw. Wniebowzięcia NMP – początek obchodów stulecia świątyni

Wstęp
Najczcigodniejszy Księże Prałacie, proboszczu tej świątyni
i tej parafii!
Czcigodni księża wszystkich funkcji i godności!
Drogie siostry zakonne!
Drodzy goście dzisiejszej uroczystości, bracia i siostry
w Chrystusie!
Tegoroczny odpust Wniebowzięcia NPM w Polanicy-Zdroju ma
szczególny charakter, bowiem jest on złączony z rozpoczęciem obchodów 100-lecia istnienia tej świątyni, w której się dzisiaj znajdujemy.
Stąd też w obecnej homilii połączymy wątek świątyni z tajemnicą
Wniebowzięcia NMP. Zacznijmy od wątku jubileuszu 100-lecia tej
świątyni.

1. Świątynia polanicka ma 100 lat
Świątynie są obiektami sakralnymi budowanymi przez ludzi dla
celów religijnych, kultycznych. W świątyniach jest sprawowana liturgia
i jest głoszone słowo Boże. W świątyniach oddajemy Bogu chwałę,
oczyszczamy się duchowo i nabieramy duchowej mocy do wypełniania
życiowych zadań. Świątynie należą do najstarszych budowli spotykanych w każdej kulturze. Starożytny uczony grecki Plutarch pisał na
początku naszej ery: „Jeżeli ziemię obejdziesz, znajdziesz miasta bez
murów, bez pisma, bez praw, bez bogactw, bez pieniędzy, ale nikt
nie widział miasta pozbawionego świątyń i bogów”. Dzisiaj w naszych
miastach i po wioskach widzimy świątynie wybudowane w różnych
czasach, w różnych stylach. Spotykamy świątynie romańskie, gotyckie,
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renesansowe, barokowe, współczesne. Świątynia, w której jesteśmy,
została wybudowana w ciągu jednego roku. Kamień węgielny pod
budowę położono i poświęcono 19 czerwca 1911 r., a w rok później, 8
lipca 1912 r., sufragan praski biskup Wacław Frind dokonał uroczystej
konsekracji tej świątyni. Początkowo był kościołem filialnym parafii
w Szalejowie Górnym, od roku 1923 stał się kościołem parafialnym,
gdyż właśnie w tymże roku utworzono w Polanicy samodzielną parafię. Przez prawie 35 lat służył mieszkającej tu ludności niemieckiej
i przynależał do diecezji praskiej. Od roku 1945 służy zamieszkującej
Polanicę ludności polskiej i kuracjuszom, którzy tu przyjeżdżają na
wypoczynek, po odzyskanie zdrowia.
Dziś Panu Bogu dziękujemy za tę świątynię, za jej wybudowanie
przez naszych poprzedników w wierze. Dziękujemy za wszystko, co
Pan Bóg przekazał ludziom w tej świątyni w ciągu stu lat jej istnienia. Dziś ta świątynia wygląda pięknie, dzięki troskliwości obecnego,
piątego po wojnie, proboszcza tej parafii, ks. prałata Antoniego
Kopacza, który w ostatnich latach wykonał wiele prac remontowych
i przeprowadził wiele prac konserwatorskich, by świątynia ta była jak
najlepszą wizytówką tego znanego w całej Polsce miasta – kurortu.
Przed pięcioma laty, 21 maja 2006 r., miałem zaszczyt poświęcić 3
nowe dzwony o imieniu: św. Ignacy, św. Jerzy (Sankt Georg) i Maryja,
które dołączyły do zachowanego dzwonu św. Józefa.
Drodzy bracia i siostry, od tej pięknej świątyni widzialnej, przejdźmy do jeszcze piękniejszej świątyni niewidzialnej, w której przebywa
Bóg i Jego przyjaciele na czele z Maryją.

2. Świątynia niebieska z Maryją wniebowziętą
Lektura biblijna dzisiejszej uroczystości Wniebowzięcia NMP zaczęła się od zdania z Księgi Apokalipsy: „Świątynia Boga w niebie
się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni” (Ap
11,19a). Następnie Apostoł Jan kreśli nam wizję pięknej Niewiasty,
wywyższonej w chwale niebios: „Potem ukazał się wielki znak na
niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na
jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12, 1). Ten właśnie uczeń
Chrystusa, który w życiu ziemskim był tak blisko Matki Jezusa, który
był świadkiem Jego śmierci, właśnie on nam przekazał wizję wywyższonej w niebie Niewiasty, Matki Chrystusa. Wierzymy mu, wszak
on w godzinie męki i śmierci Chrystusa nie przestraszył się. Stał pod
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krzyżem, wspierał bolejącą Matkę, a potem – zgodnie ze wskazaniem
Pana – wziął Ją do siebie, roztoczył nad Nią synowską opiekę. Gdy
dobiegło końca jego życie, gdy Maryja zasnęła dla tej ziemi, dane
mu było ujrzeć Matkę Chrystusa uwielbioną w niebie. I tę właśnie
radosną wieść o chwale Maryi nam przekazał. I my dzisiaj cieszymy
się tym wywyższeniem Maryi i radośnie śpiewamy: „Stoi Królowa
po Twojej prawicy” (Ps 45, 10b).
Siostry i bracia, na uwielbienie niebieskie Maryi wskazuje także
– dziś czytany – tekst św. Pawła Apostoła z Listu do Koryntian „I jak
w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy,
potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia” (1 Kor 15,
22-23). Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Maryja, która najpełniej należała do Chrystusa, stała się pierwszym
uczestnikiem Pańskiego zmartwychwstania. Inni będą jeszcze czekać
na pełnię chwały do końca czasów, aż „wreszcie nastąpi koniec, gdy
przekaże królowanie Bogu i Ojcu, i gdy pokona wszelkie królestwo
oraz wszelką zwierzchność, władzę i moc” (1 Kor 15, 24). Jest zatem
przed nami wielka perspektywa życia, które nigdy nie zgaśnie.
Siostry i bracia, można przeto powiedzieć, że Maryja w rodzinie
ludzkiej jest najdoskonalszym i najpiękniejszym, najpełniejszym duchowo człowiekiem. Jest najdojrzalszym, najdorodniejszym owocem
naszej ziemi. Uświadamiamy to sobie w środku lata, gdy już zbieramy
owoce z naszych pól i z naszych sadów. Trzymając dziś w dłoniach
przyniesione ziele, wiązankę nowych zbóż i owoców, wychwalamy
Maryję, jako najpiękniejszy owoc naszej ziemi. Piękniejszego owocu
już nie wyda ani nasza ziemia, ani cały rodzaj ludzki. Stąd nasza
ogromna cześć i miłość do naszej Królowej Wniebowziętej.
Siostry i bracia, Maryja Wniebowzięta patrzy dziś na nas z nieba. Wszystkim nam pokazuje sobą, gdzie jest nasz ostateczny dom,
nasza wieczna, niezniszczalna świątynia. Uciekają nam lata. Każdy
dzień, każda chwila przybliżają nas do tego domu. Jednakże ta sama
nasza Królowa Wniebowzięta przypomina nam dziś, w tę sierpniową
uroczystość, że do przyszłego naszego wyniesienia, do chwalebnego
zmartwychwstania, trzeba podążać drogą uniżenia, często drogą cierpienia, drogą zawierzenia Bogu. Taką właśnie drogą zmierzała do
chwały wniebowzięcia Maryja i taką właśnie drogę wytyczyła nam,
którzy dzisiaj jesteśmy w drodze.
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3. Maryja wzorem dla św. Maksymiliana
Przez dzisiejszą uroczystość chcemy odnowić naszą przyjaźń
z Maryją. W tym umiłowaniu Maryi bierzemy przykład od naszych
wielkich poprzedników. Oprócz kard. Wyszyńskiego, błogosławionego
Jana Pawła II chcemy dziś zauważyć św. Maksymiliana. Wczoraj,
14 sierpnia, minęła 70. rocznica jego śmierci w bunkrze głodowym
w Oświęcimiu. Maksymilian kochał Maryję całe życie. Wszystko
czynił dla Jezusa przez Niepokalaną.
Maryja w życiu i pobożności Ojca Maksymiliana zajmowała szczególne
miejsce. Znany jest nam z pewnością sen, jaki miał Maksymilian w młodzieńczym wieku, gdy Maryja zaofiarowała mu do wyboru dwie korony:
białą i czerwoną; wyznawcy i męczennika. Rajmund wybrał obydwie.
Krótko przed wyjazdem do Japonii ponownie przyśniła się mu Maryja
i – jak sam się zwierzył jednemu ze współbraci – powiedziała mu, że
będzie na pewno z Nią w niebie. Może dlatego stał się Maksymilian tak
ofiarny i zdobył się na oddanie życia za brata, bo wiedział dokąd idzie, co
go ostatecznie czeka. Podobno, w ostatnich latach życia o. Maksymilian
bardzo często śpiewał maryjną pieśń o radości z rychłego spotkania się
z Maryją w wieczności. Oto pierwsza i ostatnia zwrotka tej pieśni:
1. „Wkrótce już ujrzę Ją.
W ojczyźnie mej błękicie
Mą radość, miłość życie
Maryję Matkę mą
(Refren) W niebie, w niebie, w niebie, wkrótce już ujrzę Ją.
2. Odejdę wkrótce w dal,
Uklęknę przy Jej tronie,
Zapomnę ziemskie bóle,
Na wieki ścichnie żal. W niebie...”
Zakończenie
Maryjo Wniebowzięta, popatrz na nas z nieba. Ty wiesz, jak
bardzo Cię kochamy, jak bardzo cieszymy się z Twego niebieskiego
wyniesienia Prowadź nas przez ziemię bezpieczną drogą. Ochraniaj
naszą Ojczyznę. Daj światło i zgodę rządzącym, a kiedyś, gdy dojdziemy to mety naszego życia, przyjdź po nas. Dziś, w Twoją wielką uroczystość, prosimy Cię: „módl się za nami grzesznymi teraz
i w godzinę śmierci naszej. Amen.”.
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8.
BP IGNACY DEC

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE NASZ: ZA ZIEMIĘ, ZA
ROLNIKÓW, ZA CHLEB POWSZEDNI
Jasna Góra, 4 września 2011 r. – Homilia w czasie ogólnopolskich
uroczystości dożynek

Wstęp
Szanowny Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
Polskiej,
Ekscelencjo, najdostojniejszy Księże Biskupie, delegacie
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników,
Szanowny Panie Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz
z osobami towarzyszącymi,
Najczcigodniejszy Ojcze Generale Zakonu Paulinów,
Czcigodny Ojcze Przeorze Jasnogórskiego Klasztoru,
Czcigodny Księże Profesorze, krajowy duszpasterzu rolników
wraz z diecezjalnymi duszpasterzami rolników,
Wszyscy czcigodni bracia kapłani: diecezjalni i zakonni.
Drogie siostry zakonne,
Umiłowani rolnicy, mieszkańcy wsi i wszyscy dzisiejsi
jasnogórscy pielgrzymi,
Drodzy bracia i siostry łączący się z nami za pośrednictwem
środków społecznego przekazu: Radia Maryja, Radia Jasna
Góra, Pierwszego Programu Telewizji Polskiej oraz Telewizji
Polonia,
W sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, gdzie aktualnie
jesteśmy, podczas liturgii, najczęściej czytana jest Ewangelia o weselu
w Kanie Galilejskiej. Błogosławiony Jan Paweł II, Papież, jasnogórski
pielgrzym, wielokrotnie nazywał Jasną Górę Polską Kaną. Tu bowiem, w tej Polskiej Kanie, jest Maryja od przeszło sześciuset lat. To
była Jej decyzja, aby tu być z nami. Ona ciągle tu jest, zmieniają się
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natomiast pielgrzymi, którzy tu przybywają, aby ucztować z Jezusem
przy stole eucharystycznym. Maryja za każdym razem patrzy na pielgrzymów. Wszystkich tu przybywających bacznie obserwuje i wszystkich ogarnia matczyną miłością. Pierwsza dostrzega nasze braki,
zmartwienia, dolegliwości. Jako Matka Syna Bożego i Matka nasza,
mówi do nas wszystkich: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”
(J 2, 5). Ci, którzy posłuchają Jezusa i czynią to, co On poleca, stają
się beneficjentami, doznają łaski pomocy dla siebie i dla bliźnich.
A co nam mówi Chrystus? Co nam poleca? O tym dowiadujemy się
z jasnogórskiego przepowiadania. Tu, na Jasnej Górze, w Polskiej
Kanie, jest narodowa ambona. Z tej ambony przemawia Chrystus
do pielgrzymów, przemawia do całego narodu, przemawia w mocy
Ducha Świętego przez wybranych przez siebie pasterzy Kościoła.
I tak to w postawie wiary i posłuszeństwa Chrystusowi następuje dla
biesiadników, pielgrzymów Jasnogórskiej Kany, przemiana wody
w wino, przemiana w naszych sercach, otrzymanie tego, co potrzebne
do godnego życia dziecka Bożego.
Dziś przybywają do Polskiej Kany, z różnych stron naszej
Ojczyzny – rolnicy. Przybywają z wieńcami żniwnymi, by podziękować Stwórcy, Gospodarzowi nieba i ziemi, za plony ziemi, z których
będzie nowy chleb i inne pożywienie. Rolnicy, żywiciele i obrońcy
Narodu, podczas tego dziękczynienia, także słyszą słowa Maryi:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Uczestnicy tego
świętego zgromadzenia, pragną się dowiedzieć, co Chrystus chce
im tu powiedzieć. Chcą usłyszeć i wykonać to, co Jezus mówi, by za
Jego sprawą, woda naszego życia przemieniła się w wino, by Jezus
usunął niedostatki duchowe i materialne, by mogło trwać wesele
naszego życia, wesele naszej Ojczyzny. Co zatem mówi Chrystus?
Z jakim słowem staje dziś przed rolnikami? Przywołując światła Ducha Świętego, odkryjmy i usłyszmy słowo Chrystusa i Jego
Kościoła odnoszące się do realiów polskiej wsi, do naszych codziennych zadań osobistych, rodzinnych, rolniczych. Proponuję, abyśmy
oczyma Bożymi, oczyma Bożej mądrości, spojrzeli na trzy sektory
naszego rolniczego powołania: najpierw na warsztat pracy – czyli na
ziemię, na której pracujemy; następnie na ludzi pracujących w tym
warsztacie, czyli na nas, rolników i wreszcie na podstawowy owoc
pracy rolnika, czyli na chleb powszedni. Mamy więc do rozważenia
trzy wątki: wątek ziemi, rolnika i chleba.
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1. Wątek pierwszy – ziemia (Nasza karmicielka i podstawa
narodowego bytu)
Na ogół rzadko zastanawiamy się nad ziemią, po której chodzimy, jeździmy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą
uprawiamy i z której zbieramy plony.
Dzisiaj, na dożynkach, gdy przybyli z hołdem wdzięczności wobec
Boga i Maryi, nasi rolnicy, winniśmy sobie przypomnieć i uświadomić,
czym jest dla nas ziemia. W odpowiedzi na to pytanie niech nam
pomoże jedna z naszych poetek, która tak napisała: „Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, z dobroci Boga, świat odradzająca tonami
zboża, chlebnymi kłosami, wstęgami rzek, wonnymi lasami. Bądź
pozdrowiona sadów mrokiem, śpiewem pszczół roju, zachwyconym
wzrokiem, pięknością kwiatów, tęczą na niebie i moim sercem bijącym dla ciebie”.
Siostry i bracia, na postawione pytanie możemy więc odpowiedzieć:
ziemia jest naszą matką karmicielką. Ziemia żywi nas ludzi i zwierzęta.
Na ziemi uprawnej rośnie i owocuje zboże, z którego mamy chleb.
Na ziemi uprawiamy rośliny okopowe i obfite w witaminy warzywa.
Na ziemi rosną także drzewa owocowe i krzewy, które dostarczają
nam owoców. Żywność więc bierze się ziemi. Ziemia dostarcza pokarmu, ale domaga się wkładu człowieka w postaci pracy. Stąd też
ziemia jest pierwszym warsztatem pracy dla ludzi produkujących
żywność, dla rolników.
Jako nasza karmicielka, ziemia jest naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym narodowym bogactwem, skarbem. Gdy ją
uprawiamy, pielęgnujemy, spulchniamy, użyźniamy nawozami, wydaje
plon, dostarcza nam żywności. Ta ziemia kryje także w swoim wnętrzu
bogactwa mineralne. Z ziemi wydobywamy węgiel, ropę naftową, gaz
ziemny, gaz łupkowy, rudę żelaza, miedź, siarkę, metale szlachetne
i inne minerały i kruszce. Wiemy, że zasób tych naturalnych bogactw
nie jest nieskończony. Mogą się one kiedyś wyczerpać. I wiemy, że
kończą się z czasem w niektórych miejscach pokłady węgla, rudy,
miedzi, siarki, ropy naftowej, metali szlachetnych. Mogą także ulec
zniszczeniu czy zamknięciu fabryki, zakłady produkcyjne. W czasie
transformacji ustrojowej zalano w Polsce wiele kopalń, zwłaszcza na
Dolnym Śląsku. Upadły na naszych oczach stocznie, huty, cementownie, cukrownie i inne zakłady i fabryki. Ów upadek dokonał się
w wielu przypadkach pod hasłem „prywatyzacji”, a była to często
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wyprzedaż majątku narodowego i to niekiedy za bezcen, majątku,
wypracowanego nawet w trudnych czasach komunistycznych. Na
celowniku są następne przedsiębiorstwa, energetyka, a nawet lasy
państwowe. W wielu przypadkach sprzedano przysłowiową kurę znoszącą złote jaja. W zapaści jest polska kolej. Wiemy, że rolnictwo
nie może upaść, wszak musimy jeść, aby żyć. Nie można się pozbyć
najważniejszego skarbu, jakim jest ziemia, ziemia nasza karmicielka,
podstawowy, naturalny skarb narodu i państwa, najważniejszy, niezniszczalny „zakład, warsztat pracy”. Póki ma istnieć życie na ziemi,
ten zakład nie może być nigdy zamknięty, ani sprzedany w obce ręce.
Dlatego tak ważna jest troska o ziemię i o rolnictwo. Dlatego też
ziemię trzeba otaczać szczególną miłością, trzeba jej bronić przed
agresorami zewnętrznymi, zagranicznymi i wewnętrznymi, krajowymi.
Ojciec Święty Jan Paweł II, wychowany na patriotycznych poetach, pisarzach, a w szczególności na pobożności i patriotyzmie kard. Stefana
Wyszyńskiego, polską ziemię wielokrotnie całował na naszych oczach
i nas prosił, abyśmy ją kochali i byli jej wierni, abyśmy nie schodzili
z ojczystego zagonu.
W ubiegłą niedzielę ks. bp Stanisław Napierała, Biskup Kaliski,
w czasie dożynek diecezjalnych w miejscowości na Pólku pod Bralinem,
niedaleko Kępna, wystąpił z apelem, aby nie sprzedawać polskiej
ziemi obcokrajowcom, zwłaszcza tym, którzy naszą ziemię kiedyś nam
zabierali. Mówił tak: „Nie sprzedawajcie ziemi, choć ktoś z zagranicy
będzie chciał wam za nią suto płacić. Ziemia to wolność i niepodległość,
utrzymanie jej w polskich rękach to powinność nie tylko ludu pracującego na roli, ale wszystkich Polaków, każdego rządu i parlamentu…
Brońmy polskiej ziemi! Byłoby to zdradą i kpiną z całego dziedzictwa
naszej historii, gdyby dziś, w warunkach wolności, sprzedano polską
ziemię tym, którzy w przeszłości jako najeźdźcy próbowali nam ją zabrać”. Chcemy ten apel powtórzyć tutaj na forum ogólnopolskim, na
Jasnej Górze, w obecności pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
i ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w obecności naszych drogich
rolników. Trzeba ten apel powtórzyć, gdyż mamy świadomość, że
w czasie transformacji ustrojowej, przy rozwiązywaniu Państwowych
Gospodarstw Rolnych, nie dano ziemi pracownikom byłych PGR-rów,
chociaż o to prosili. Mówiono im, że nie dadzą sobie rady. Wiele ziemi
poszło w dzierżawę w obce ręce, w ręce dzierżawców zagranicznych,
którzy w przyszłości będą mieć prawo pierwokupu.
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Tydzień temu, na gminnych dożynkach na Dolnym Śląsku, spotkałem Holendra, który jest właścicielem ponad pięciuset hektarów
naszej ziemi. Niedawno prasa podała informację, że w 2010 r. resort
spraw wewnętrznych wydał 264 pozwolenia na zakup nieruchomości
w Polsce przez cudzoziemców. Dodajmy, że ceny naszej ziemi w porównaniu z cenami w krajach zachodnich, są bardzo niskie.
Drodzy rolnicy, nie zapominajmy o haśle, jakie było powtarzane
przez naszych ojców: „tyle wolności, tyle niepodległości, ile własności”.
Pamiętajmy, że oprócz języka i kultury, ziemia jest podstawą bytu
narodu. Bez ziemi, tak jak bez domu, bez rodziców, człowiek staje
się sierotą, staje się włóczęgą. Dlatego kierujemy apel do obecnego
i przyszłego parlamentu i rządu, aby nie stanowili prawa sprzyjającego wyprzedaży ziemi w obce ręce. Panie Prezydencie, dziękujemy
za zawetowanie ustawy o GMO, ale na tym nie można poprzestać.
Mamy nadzieję na dalsze wspieranie tego, co dobre i szlachetne dla
naszego Narodu. Postępujący dziś proces globalizacji musi mieć swoje
granice. Tą granicą winna być zawsze nasza polska racja stanu. Tak,
jak miłość bliźniego zaczynamy – zgodnie z Ewangelią – od miłości
samego siebie, tak szacunek do innych narodów, należy zaczynać
od okazywania szacunku własnemu narodowi. Najpierw trzeba być
Polakiem, a potem Europejczykiem.
Na bramie zakopiańskiego cmentarza widnieje napis: „Ojczyzna
to ziemia i groby”. Pierwszą podstawą narodu i państwa jest ziemia,
która nas karmi i utrzymuje przy życiu, a kiedyś nas przyjmie na
wieczny spoczynek. Do ziemi kiedyś wróci nasze ciało i tam będziemy
oczekiwać na końcowe zmartwychwstanie. Bracia rolnicy, dziękujemy
wam za wierność naszej polskiej ziemi i prosimy, mimo trudnych
warunków, nie opuszczajcie swojego posterunku pracy, swojej służby
Narodowi. Przekonujcie dzieci i wnuki, żeby wbrew wszystkiemu
pozostawali na ojczystej ziemi. Bracia i siostry, nie uciekajcie ze wsi,
bo może nam braknąć chleba na codzienny stół, na wigilijny opłatek,
na stół eucharystyczny.

2. Wątek drugi – rolnicy (Ci, którzy żywią i bronią)
Drodzy bracia i siostry, w naszej refleksji chcemy teraz spojrzeć na
rolników, dla których ziemia jest głównym „warsztatem” pracy. O ludziach pracujących na roli od wieków się mówi, że to są ci, którzy żywią
i bronią. Drodzy rolnicy, reprezentujecie jeden z najstarszych zawodów
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świata i wypełniacie niezmiernie ważne powołanie. To wy czynicie
sobie „ziemię poddaną” (por. Rdz 1, 28a). To wy, trudzicie się, by nie
zabrakło nam chleba powszedniego i innych produktów żywnościowych.
Jesteście potrzebni Narodowi, bo go żywicie. Ludziom nie wystarczy
produkcja przemysłowa, nie wystarczą fabryki i zakłady pracy. Wszyscy
potrzebują jeść! Naród potrzebuje pracy rolnika, gdyż potrzebuje chleba powszedniego, który jest „owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”.
Żywiciele narodu, patrzymy na was z wielką czcią i wdzięcznością.
Wiemy dobrze, że większość z was to ludzie głębokiej wiary, przyjaciele Pana Boga i ludzi, to wspaniali synowie Kościoła i Narodu. Dla
wielu z was Bóg znajduje się zawsze na pierwszym miejscu. Wyznajecie
waszą wiarę w modlitwie, w uczęszczaniu do kościoła, w zachowywaniu
Bożych przykazań, w trosce o wasze świątynie, w dzieleniu się tym, co
macie z potrzebującymi, np. z ofiarami powodzi, pożarów czy innych
klęsk żywiołowych i przeróżnych nieszczęść. Niesiecie na ramionach
liczne krzyże. Mają one różne imiona. Dręczą was z pewnością różne
choroby i słabości ludzkie, klęski żywiołowe, ale także daje się wam
we znaki, nie zawsze wam sprzyjająca, polityka rolna: zawyżone ceny
nawozów, maszyn rolniczych, środków ochrony roślin i niesprawiedliwe,
często zaniżone ceny skupu zboża, rzepaku, ziemniaków, buraków, czy
też żywca, zwierząt hodowlanych, brak pewnych rynków zbytu. Jest to
wszystko mniej korzystne niż w innych krajach unijnych. Wyczytałem
ostatnio, że na początku tegorocznych żniw cena pszenicy za tonę
wynosiła 800 zł, a po żniwach jest niższa o 200 zł. Możemy zapytać,
czy środki produkcji też potaniały o taki sam procent?
Nie można przy dzisiejszym rolniczym święcie nie wspomnieć
o polityce Unii Europejskiej wobec was. Ciągle nie ma zrównania
dopłat z waszymi kolegami z innych krajów unijnych. Jest dziś o tym
głośno w Polsce. Czy jesteście od nich gorsi? Spodziewamy się, że
nasz rząd, w czasie polskiej prezydencji, zrobi wszystko, by tę sprawę
korzystnie dla was załatwić.
Drodzy bracia, jesteście spadkobiercami bardzo chlubnego dziedzictwa narodowego, tradycji polskiej wsi, pielęgnowania zwyczajów
rodzinnych, religijnych, patriotycznych. Tyle pochwał i słów uznania
wypowiedzieli wobec was wielcy Polacy: wieszczowie, ludzie nauki,
politycy i przede wszystkim wybitni hierarchowie, na czele z ks. kard.
Stefanem Wyszyńskim, Prymasem Tysiąclecia i błogosławionym
Janem Pawłem II.
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Wincenty Witos, pierwszy przywódca wsi w odrodzonej Polsce,
mąż stanu, w trudnym roku 1920, gdy był premierem, powiedział:
„Któż siłę Państwa i niezawodną ostoję ma stanowić? Świadomi,
niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy gotowi są oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie
całości Ojczyzny?”, zaś w roku 1928 mówił w Wierzchosławicach:
„Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez
nich nie moglibyśmy go mieć. Gdzie chłop stanął, tam się podstawa
przyszłego odrodzenia ostała”.
Tyle mądrych i wzniosłych myśli o was wypowiedział wielki Prymas
Tysiąclecia. Jeszcze 2 kwietnia 1981 r., na niecałe dwa miesiące przed
śmiercią, spotkał się z przedstawicielami „Solidarności Wiejskiej”.
Mówił do nich o ważności uprawy ziemi, o pracy dla życia, dla chleba.
Wspomniał Macieja Borynę z Chłopów W. Reymonta, jego śmierć
z wyciągniętymi ramionami na ziemi i poszum wichrów: „Gospodarzu
– nie odchodź – zostań z nami”. I dalej mówił: „Gdy człowiek zetknie
się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska
wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa
osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania
tych praw, wynikający z racji posiadania ziemi”.
Tym podstawowym prawem osoby ludzkiej jest prawo do życia,
dzisiaj lekceważone i nie przestrzegane. O tym prawie tak wiele
mówił nasz wielki Papież, błogosławiony Jan Paweł II. Nie przepuścił żadnej okazji, by przypominać jak ważna jest ochrona życia
ludzkiego, zwłaszcza tego bezbronnego i niewinnego. Drodzy bracia
rolnicy, wy nie tylko jesteście żywicielami narodu, ale jesteście także
jego obrońcami. Dziś na Jasnej Górze, w Domu Matki, prosimy was:
brońcie życia w waszych rodzinach, w waszych środowiskach. Nie
dajcie się zwieść propagandzie liberalistycznej, nagłaśniającej tezę, że
obrona poczętego życia jest sprzeczna ze standardami europejskimi.
Zabijanie dzieci nienarodzonych to prawdziwy holokaust naszych
czasów. Oblicza się, że w XX wieku aż do dzisiaj zostało zniszczonych
ok. jednego miliarda ludzi. Dlatego Jan Paweł II tak często powtarzał,
że trzeba zejść z drogi cywilizacji śmierci, a wejść na drogę budowania
cywilizacji życia, że trzeba błagać o Boże miłosierdzie dla nas i całego świata. Chwalimy naszych parlamentarzystów, którzy w ostatnią
środę (31 sierpnia 2011 r.) odrzucili projekt lewicy, rozszerzający
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prawo do aborcji. Wstydzimy się natomiast tych parlamentarzystów,
którzy przegłosowali odrzucenie projektu obywatelskiego, pod którym
złożono 600 tysięcy podpisów, projektu opowiadającego się za całkowitą ochroną życia człowieka, od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Pocieszające jest to, że zabrakło niewiele głosów, by projekt zyskał
aprobatę większości, ale niestety, tak się nie stało. Co sobie myśli
w niebie nasz Papież, który na polskiej ziemi, w Kaliszu, w dniu 4
czerwca 1997 roku – w mocy Ducha Świętego – wypowiedział słowa:
„Miarą cywilizacji – miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą wszystkie kultury – jest jej stosunek do życia. Cywilizacja, która
odrzuca bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby
nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne,
naukowe […]. Naród, który zabija własne dzieci, staje się narodem
bez przyszłości”. I za Matką Teresą z Kalkuty Papież powtórzył
słowa: „Życie jest najpiękniejszym darem Boga […]. Największym
niebezpieczeństwem zagrażającym pokojowi jest dzisiaj aborcja […].
Jedynym, który ma prawo odebrać życie, jest Ten, kto je stworzył.
Nikt inny nie ma tego prawa: ani matka, ani ojciec, ani lekarz, żadna
agencja, żadna konferencja, żaden rząd, żaden parlament”.
Drodzy rolnicy, wy to dobrze rozumiecie, bo jesteście ludźmi
żyjącymi na co dzień z przyrodą, w której jest pełno życia. Wiecie
dobrze, że żaden zwierz nie wydrapuje sobie płodu ze swego łona,
a jeżeli czyni to człowiek, bo mu na to pozwala nieludzkie, hańbiące
prawo, jest to znak dekadencji człowieczeństwa, dekadencji cywilizacji. Tym, którzy nie uznają prawa Bożego i tego nie rozumieją,
trzeba by powiedzieć „rozważ to na chłopski rozum”. Okazuje się,
że dzisiaj przyszło nam bronić już nie tylko wiary, ale także i rozumu. Wbrew temu, co mówią liberałowie, nie wolno nawet ułomnego
dziecka w łonie matki karać śmiercią. Trzeba je leczyć, a nie zabijać.
Nie wolno zabijać dziecka poczętego w wyniku gwałtu czy jakiegoś
przestępstwa. Trzeba ścigać przestępcę, a nie karać śmiercią niewinne dziecko.
Z jasnogórskiej ambony, w obecności pana Prezydenta Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, w dniach trwającej kampanii wyborczej, mówimy
kandydatom do parlamentu, jeśli nie chcecie bronić życia w całej rozciągłości, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jeśli nie chcecie i nie
macie zamiaru uchwalać dobrego, słusznego prawa, jeśli nie macie
zamiaru dbać o prawdziwe dobro Ojczyzny – to nie ubiegajcie się
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o władzę, o fotele poselskie i senackie, o fotele ministerialne. Polska
bowiem potrzebuje ludzi sumienia, broniących prawa Bożego, praw
człowieka i Narodu, prawa do życia człowieka, tego bezbronnego,
niewinnego, żyjącego pod sercem matki.

3. Wątek trzeci – chleb; owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich
Drodzy bracia i siostry, pozostaje nam jeszcze trzecia – już krótka
– część naszego homilijnego tryptyku: wątek chleba, bowiem w warsztacie ziemi rolnicy pracują dla chleba. Chleb jest najważniejszym celem
i owocem pracy rolnika. Chleb jest podstawowym pokarmem podtrzymującym życie biologiczne ludzi. Dlatego też ma tak ogromne znaczenie
ekonomiczne, ale posiada także głęboki sens symboliczny. W naszej
euroatlantyckiej kulturze chlebem karmimy się od najmłodszych lat
aż po kres doczesnego życia, i nigdy on nam się nie przejada, nigdy
nie mamy go dosyć. Spożywamy go codziennie i zawsze nam smakuje.
Troska o chleb jest troską o życie. Ojcowie nasi mawiali: „Jak jest chleb
i woda, to nie ma głoda”. Chleb jest symbolem dostatku i pomyślności.
Wszystkie nasze życiowe zmagania i troski koncentrują się właśnie
na tym, żeby „chleb leżał na stole”, żeby go nikomu nie brakowało.
Chleb posiada bogatą tradycję w polskiej historii i kulturze. W naszej narodowej historii złączyła się polska gościnność i obrzędowość
z chrześcijańską wizją chleba, jako szczególnej świętości. Ugruntowały
się w niej piękne tradycje związane z chlebem, które do dziś są ważną
częścią naszego dziedzictwa kulturowego.
Przypomnijmy, że pierwsi chrześcijanie spotykali się potajemnie
na tzw. „łamanie chleba”, które odbywało się na pamiątkę pierwszej,
wielkoczwartkowej Eucharystii. W Polsce to starochrześcijańskie liturgiczne „łamanie chleba” przekroczyło progi świątyń i weszło do
każdego domu w postaci dzielenia się opłatkiem w Wigilię Bożego
Narodzenia. Dzielenie to, złączone ze słowem życzeń, przeżywamy
w duchu słów: „ja cię kocham, ja chcę żyć dla ciebie, idźmy dalej
przez życie razem – w miłości”. Jesteśmy jedynym narodem, który
pielęgnuje ten piękny obyczaj. Zadomowił się on u nas w klimacie polskiej, słowiańskiej gościnności, na którą zwrócił uwagę A.
Mickiewicz w Panu Tadeusz, opisując dwór w Soplicowie: „Dom
mieszkalny niewielki, lecz zewsząd chędogi, i stodołę miał wielką,
i przy niej trzy stogi […]. Brama na wciąż otwarta przechodniom
ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza”.
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Z historii wiemy, że rzeczywiście, drzwi każdego polskiego domu
bywały kiedyś otwarte, nawet w czasie nieobecności gospodarzy,
aby strudzony wędrowiec mógł w każdej chwili wejść i posilić się
kawałkiem chleba, który leżał na widocznym, honorowym miejscu.
Chlebem częstowano wędrowców, dawano dzieciom do chrztu, nowożeńcom i żołnierzom idącym na wojnę. Do dzisiaj jeszcze witamy
chlebem nowożeńców i ważnych gości. Chleb był zawsze w Polsce
wielką świętością. Wyrzucanie go do śmieci uważane było za ciężki
grzech. Przed krojeniem nowego bochenka chleba zawsze robiono na
nim znak krzyża. Chleba nie wolno było jeść w czapce na głowie ani
nim się bawić. Jeżeli w czasie posiłku okruszyna chleba przypadkiem
upadła na ziemię, należało ją szybko podnieść, ucałować i zjeść.
Stąd poeta pisał: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą
z ziemi przez ucałowanie, tęskno mi Panie”. Rzeczywiście, dla polskich tułaczy, rozsianych po całym świecie, chleb był przypomnieniem
ojczyzny i budził tęsknotę do kraju.
Wielu z nas, starszych, z rozrzewnieniem wspomina smak i zapach chleba z rodzinnego domu, z rodzinnego pieca – bo taki był
zawsze najlepszy. Każda rodzina dawniej wypiekała bochenki chleba
w domowym piecu na własne potrzeby. Pamiętamy także wypiekane
przed chlebem smaczne podpłomyki. Ten domowy chleb przynoszono
na pole z masłem i serem, by posilić spracowanych żniwiarzy, albo
brało się go z sobą, gdy się pasło krowy.
Dzisiaj chleba prawie już nie pieczemy w domach, ale go kupujemy.
Pamiętajmy jednak, że ten chleb jest nadal owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich. Na ten chleb pracujemy wszyscy. Pracują nie tylko rolnicy,
młynarze, piekarze, ale wszyscy przecież jakoś pracujemy, zarabiamy
na chleb, by mógł być na naszym stole.
I na koniec refleksji dotyczącej chleba, zauważmy, że chleb wybrał
Chrystus Pan do ustanowienia i celebracji Eucharystii. Od Wielkiego
Czwartku Jezus jest dla nas Chlebem, który zstąpił z nieba. Jest
pokarmem zapewniającym życie wieczne. Stało się to dzięki Jego
ofierze. Chleb powstający ze zmiażdżenia ziaren, zawierający w sobie
ich życie i dający życie człowiekowi, jest symbolem zmiażdżonego
na krzyżu życia Chrystusa, który także daje nam nowe życie, życie
Boże.
Drodzy bracia i siostry, za chwilę do tego ołtarza będzie przyniesiony i złożony przed Bożym majestatem chleb, białe hostie, owoc
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ziemi i pracy rąk ludzkich. Mocą Ducha Świętego ten zwykły chleb
będzie przemieniony w tej Mszy św. w Chleb eucharystyczny. Razem
z tym chlebem, owocem ziemi, otrzymanym od Boga i owocem pracy
naszych rąk, przemienionym w Ciało Pańskie, ofiarujmy Bogu nas
samych. A pod koniec naszej celebracji eucharystycznej, ten przemieniony, z przyniesionego chleba, już Boży Chleb, przyjmiemy do
naszych serc, abyśmy mieli w sobie Boże życie, abyśmy mocą tego
Chleba potrafili zło zwyciężać dobrem i poświęcać nasze życie w darze
dla naszych sióstr i braci, abyśmy wytrzymali pod krzyżami naszego
życia, abyśmy umacniali w religijności i w zdrowym patriotyzmie nasze
polskie rodziny, które są ostoją Kościoła, Narodu i państwa.

Zakończenie
Panie Prezydencie, panie Ministrze, drodzy rolnicy, mieszkańcy wsi
i wszyscy przyjaciele naszych rolników, wychwalajmy dziś Pana Boga,
tutaj, w Polskiej Kanie, gdzie ma swój tron nasza Matka i Królowa, którą
tak bardzo kochamy i do której tak chętnie przychodzimy. Wychwalajmy
i dziękujmy Wszechmogącemu Bogu za wspieranie pracy rąk naszych,
zwłaszcza rąk naszych rolników, którzy trudzili się na naszych polach,
by ziemia wydała plony. Wiemy, jak wiele zależy od Pana Boga, który
daje zdrowie fizyczne i duchowe, który użycza pogody, który sprawia
wzrost i owocowanie naszych pól, działek, ogrodów i sadów. Dziękujmy
dziś w imieniu całego Kościoła i Narodu Niebieskiemu Rolnikowi,
Gospodarzowi nieba i ziemi, za wspieranie pracy rąk naszych, za Jego
dary, za szczęśliwie zebrane zboża, jarzyny i owoce. Dziękujmy za zdrowie
nas samych i naszych rodzin, a także za zdrowie zwierząt, powierzonych
przez Boga naszej trosce, a tak wiernie i bezinteresownie nam służącym. Dziękujemy za to, że odchodzący rok gospodarczy przeżyliśmy
nie cierpiąc głodu i zimna. Dziękujmy za to, że nie dotknęły nas klęski
żywiołowe w tak wielkich rozmiarach, jak w innych regionach świata.
Dziękujmy za zbiory zbóż, z których będzie nowy chleb.
Za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej prośmy także Pana Boga,
aby ten chleb był sprawiedliwie dzielony dla potrzebujących, by go
nikomu na naszym stole i na świecie nie brakowało. Prośmy o Bożą
opiekę nad Polską Ziemią, o zgodę w naszym Ojczystym Domu.
Niech dołączy dziś do grona jasnogórskich pielgrzymów głos polskich
rolników, głos narodowej modlitwy: „Przed Twe ołtarze zanosim
błaganie, Ojczyznę wolną pobłogosław Panie”. Amen.
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9.
BP IGNACY DEC

ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ
Wałbrzych – Zamek Książ, 9 września 2011 r. – Homilia podczas
Mszy św. na rozpoczęcie konferencji na temat:„Praca jest dla
człowieka, a nie człowiek dla pracy”

Wstęp
Zanim podejmiemy krótką refleksję nad pracą, najpierw przyjmijmy dzisiejsze przesłanie Bożego słowa. Możemy w nim wyróżnić trzy
hasła: Chrystus jest naszym najlepszym nauczycielem; różna miara
oceny siebie i drugich oraz zaczynanie reformy świata od siebie,
a nie od drugich.

1. Główne wątki Ewangelii dnia
a) Chrystus naszym najlepszym Nauczycielem
Jezus mówi: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela”. Jesteśmy
uczniami Chrystusa. Winniśmy pamiętać, że nie możemy być ważniejsi i mądrzejsi od Niego: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela”.
Jeśli komuś wydaje się, że jako uczeń jest mądrzejszy od swego
Nauczyciela, to staje się ślepcem, mogącym drugiego wprowadzić
do dołu. Uznać Chrystusa za najwyższego Nauczyciela i Mistrza,
to droga do prawdziwego wzrostu duchowego, to kroczenie drogą
prawdy.
b) Miara oceny siebie i drugich
„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz?”. Inną miarą mierzymy nas, a inną braci.
Miłość własna zamazuje prawdę. Na siebie, na nasze grzechy parzymy przez różowe okulary miłości własnej, na drugich zaś przez
powiększające szkła. Najmniejsze błędy innych stają się dla nas
wielkie, największe własne stają się ledwie dostrzegalne. Mamy
więc inną miarę oceniania drugich a inną do oceny siebie. Trzeba
pamiętać o tej wrodzonej tendencji, by znajdować się na drodze
prawdy.
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c) Zaczynać reformę od siebie
Jezus mówi: „Wyrzuć najpierw belkę ze swego oka a wtedy przejrzysz, aby usunąć drzazgę z oka twego brata”. Reformę życia, reformę świata, należy zaczynać od siebie. Prawdziwy nauczyciel zaczyna
od siebie. Walka ze złem w sobie daje podstawę do walki ze złem
w innych. Tylko wtedy mamy prawo domagać się zmiany u innych,
jeśli sami podejmujemy zmianę na lepsze u siebie.

2. Główne problemy dzisiejszej Ewangelii pracy
Przechodząc do wątku pracy, najpierw przytoczmy tekst św. Pawła
Apostoła z Listu do Kolosan, do tekstu mówiącego, że wszystko należy
czynić na chwałę Pana Boga: „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie,
jak dla Pana, a nie dla ludzi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu” (Kol 3, 23-24). Ojciec
św. Jan Paweł II w encyklice Laborem exercens przypomniał nam, że
praca jest uczestniczeniem w stwórczym dziele Boga i w zbawczym
dziele Chrystusa, jest drogą samospełniania się człowieka. Po grzechu
pierworodnym jest ona dla człowieka trudem, mozołem i źródłem
konfliktów, ale winna być także środkiem do uświęcania się człowieka (Encyklika Laborem exercens). Pierwszy człowiek usłyszał w raju
po grzechu: „Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co
do którego dałem ci rozkaz w słowach: «Nie będziesz z niego jeść –
przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz
zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni twego życia.
Cierń i oset będzie ci ona rodziła, a przecież pokarmem twym są
płody ziemi. W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać
pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty: bo
prochem jesteś i w proch się obrócisz»” (Rdz 3, 17-19).
Dziś w świecie nurtują nas szczególnie dwa problemy związane z pracą. Pierwszy to brak pracy, bezrobocie. Wiemy, jak często
człowiek bezrobotny czuje się niepotrzebny, sfrustrowany, jak traci
niekiedy poczucie własnej godności i szacunek ze strony domowników,
którzy niekiedy utratę pracy przypisują jego nieudolności i braku
inicjatywy. Problem bezrobocia jest problemem nas wszystkich, nie
tylko państwa. Winniśmy szukać sposobów, by przychodzić z pomocą
ludziom – nie z własnej winy – bezrobotnym.
Jeżeli brak pracy jest złem, podobnie i złem jest także nadmiar
pracy. Często jest on wynikiem zbyt małego wynagrodzenia, wielością
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osób na utrzymaniu. Przepracowanie zabija często życie rodzinne,
utrudnia nam być bardziej ludźmi. Ileż małżeństw staje się „martwymi” z powodu odwiecznego bożka, jakim jest pogoń za pieniądzem.
Ludziom takim trzeba by przypomnieć papieskie pouczenie, że praca
jest dla człowieka, a nie człowiek dla pracy.

3. Święty Józef przykładem człowieka pracy
Św. Józef, będąc głową św. Rodziny, był człowiekiem pracy.
Ewangelie wspominają, że Jezus był uznawany za syna cieśli (por.
Mt 13,55). Św. Józef utrzymywał Jezusa i Maryję z pracy swoich rąk.
Życie Świętej Rodziny upływało w ukryciu, w ciszy, w klimacie modlitwy
i pracy. Józef dostąpił ogromnej łaski, że oprócz Maryi był najbliższym
spośród ludzi dla Zbawcy świata. Był Jego żywicielem i opiekunem.
Przez wiele lat na co dzień przebywał w obecności Boga Wcielonego.
W dzieciństwie zapewne podawał Mu jeść, a potem wspólnie z Nim
pracował przy warsztacie stolarskim. Nigdy się nie dowiemy jak toczyło
się codzienne życie w świętej rodzinie nazaretańskiej. Nie jest nam to
zresztą potrzebne do zbawienia. Możemy jedynie powiedzieć, że życie
to toczyło się w przyjaznej harmonii, w postawie radości z obcowania
z Bogiem, ale i w postawie trudu i i cierpienia.
Św. Józef był człowiekiem cichej modlitwy i pracy. Był cieślą.
W pocie czoła zarabiał na chleb. Jezus musiał widzieć jego spracowane ręce. Akceptował ten ojcowski trud. Tym bardziej, że Józef nie
robił niczego na pokaz, nie po to, by go ludzie chwalili, nie po to,
by się czegoś dorobić, by zbić jakieś majątek. Praca dla niego była
środkiem osobistego uświęcenia. Przez pracę Józef oddawał chwalę
Bogu i pomnażał konieczne dobra doczesne Świętej Rodziny.
Św. Józef wypisał nam Ewangelię pracy złączonej z modlitwą.
Przekazał nam przesłanie, abyśmy wszystko robili jak najlepiej – na
chwałę Boga i na pożytek ludzi.
W roku 1988 zmarł we Wrocławiu wybitny kaznodzieja, ks. Julian
Michalec (1918-1988). W kazaniu „Kapłan i laikat na wspólnej drodze
życia” powiedział: „[...] o każdym czasie i na każdym kroku wszystko
wykonać dobrze. Dobrze przygotować się do lekcji w szkole, do pracy
w biurze projektów, do wygłoszenia kazania. Dbać o czystość mieszkania”. Autor tych słów żył w zgodzie z tym, co mówił. Wszystko, co
robił, robił dokładnie. Pedantycznie dbał o przybory do pisania, o swoją
fryzurę, o czystość kościoła i salek katechetycznych, w których posługiwał,
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o czystość swojego mieszkania. Przygotowywał wspaniałe kazania i wykłady. Był słowny, punktualny, obowiązkowy, uczynny, taktowny, dyskretny. I tego swoim przykładem starał się uczyć innych (Ks. prof. Julian
Michalec „Niedziela Przemyska” z dnia 16 VII 2006), s. VI).
Warto się zapytać, jak spełniamy naszą pracę? Czy nasza praca
jest źródłem naszego uświęcenia? Czy przez pracę oddajemy chwałę
Bogu? Czy pamiętamy, że z naszej pracy korzystają inni? Cokolwiek
robimy, czynimy to dla jakiegoś człowieka.

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

10.
BP IGNACY DEC

PRYMAT WYPEŁNIANIA BOŻEGO SŁOWA
PRZED JEGO SŁUCHANIEM I GŁOSZENIEM
Kudowa Zdrój, 10 września 2011 r. – Homilia do kapłanów
w kościele pw. św. Bartłomieja w ramach jesiennego powakacyjnego
Dnia Skupienia (druga grupa)

1. Prymat czynu przed słowem
Znane jest nam głośne w nauczaniu ostatnich papieży pojęcie „cywilizacji miłości”. Wprowadził je do języka Kościoła papież Paweł I,
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pogłębiał i rozwijał błogosławiony Jan Paweł II. Przypomnijmy, że
cywilizację miłości wyznacza znany czwórmian priorytetów, prymatów.
Są to: prymat osoby przed rzeczą, prymat etyki przed techniką, prymat
„być” przed „mieć” oraz prymat miłości przed sprawiedliwością.
W dzisiejszej Ewangelii odnajdujemy jeszcze jeden prymat, który
można by dołączyć do powyższych czterech. Jest to prymat czynu
przed słowem, prymat wypełniania Bożego słowa przed jego tylko
słuchaniem. Pan Jezus dziś do nas powiedział: „Czemu to wzywacie Mnie: «Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię?». Pokażę
wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha
słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje
dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła
powódź, wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go
naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto usłyszał,
a nie wypełnił, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na
ziemi bez fundamentu. Gdy rzeka uderzyła w niego, od razu runął,
a ruina owego domu była wielka” (Łk 6,46-49).
Tę naukę o prymacie czynu przed słowem dobrze zrozumieli
i przyjęli apostołowie. Jeden z nich, św. Jakub napisał w swoim Liście
słowa: „Wprowadzajcie słowo, w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko
słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego
w lustrze swe naturalne odbicie” (Jk 1, 22-25). Według Apostoła,
słuchanie słowa Bożego bez wypełniania go w życiu jest oszukiwaniem
samego siebie. Wydaje się, że to oszukiwanie większe jest dziś niż
za czasów św. Jakuba.
Jesteśmy dziś przyzwyczajeni do gadaniny, do składania obietnic
i deklaracji. Czynią to głównie politycy i to w szczególności w okresie
przedwyborczym, ale nie tylko. Również w innych grupach społecznych, także w szeregach osób duchownych można spotkać takich,
którzy wiele obiecują, przyrzekają, a nie dochowują słowa.
Takie lekkie, a nawet lekceważące, podchodzenie do słowa ludzkiego wielu przenosi potem na słowo Boże. Wówczas słuchanie słowa
nie ma przedłużenia w wypełnianiu tego słowa.

2. Owocowanie chrześcijaństwa w czynie
Mówiąc o prymacie czynu przed słowem, prymacie wypełniania słowa Bożego, przed jego słuchaniem, trzeba przypomnieć, że
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chrześcijaństwo w pierwszej linii nie jest doktryną, w którą się wierzy i o której się mówi; nie jest ideologią, którą się akceptuje, ceni
i propaguje. Chrześcijaństwo w pierwszej linii jest rzeczywistością,
którą się żyje.
Takie chrześcijaństwo, którym się żyje, które jest życiem, owocuje
w dobrych czynach, przynosi dorodne owoce. I właśnie te dobre owoce, dobre czyny, są jedynie przekonywującym dowodem naszej wiary,
naszego chrześcijaństwa, naszego kapłaństwa. Ludzie widząc nasze
dobre czyny przekonują się do prawd wiary, do zasad, które głosimy. Te
dobre czyny, a nie deklaracje słowne, będą naszą przepustką do nieba.
Będą one pokazane, ujawnione na sądzie ostatecznym. Zostawimy tu
na ziemi wszystko: bogactwa, tytuły, godności, dyplomy, ordery. Stracą
wartość godności biskupie, prałackie, kanonickie, tytuły doktorskie,
profesorskie, dyrektorskie. Naszą ozdobą będą tylko nasze dobre czyny.
W Księdze Apokalipsy czytamy: „I usłyszałem głos z nieba, który mówił:
«Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają – już teraz. Zaiste,
mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi
ich czyny»” (Ap 14, 13). Nasze czyny mają więc wymiar eschatyczny.
One będą znakiem i pieczęcią, po której rozpozna nas Pan. Tylko one
będą świadczyć za nami w dzień sądu.

3. Błogosławiony Gerhard Hirschfelder człowiekiem
ewangelicznego czynu
Drodzy bracia i siostry, jesteśmy w świątyni, w której w latach 19321939 posługiwał błogosławiony ks. Gehard Hirschfelder. Był tu wikariuszem. Głosił ówczesnym ludziom, tu mieszkającym, słowo Boże, ale
na głoszeniu nie poprzestawał. Życiem pokazywał, jakim jest księdzem.
Był oddany młodzieży, chorym i biednym. Organizował pielgrzymki
do Wambierzyc. Odwiedzał chorych. I pokazał kim naprawdę jest, gdy
przebywał w więzieniu. Potrafił się dzielić tym, co miał ze współwięźniami. Nie narzekał na los. Na cierpienie. Najważniejszą sprawą było
dla niego wypełnianie woli Bożej. Każdą wolę Bożą, także tę najtrudniejszą, przyjmował w pokorze i w miłości do Pana Boga i do Kościoła.
Dzisiaj chcemy go prosić o wstawiennictwo. Dlatego tu przyjechaliśmy,
byśmy sobie przypomnieli jakimi winniśmy być kapłanami.
Drodzy bracia, w każdej Mszy św. mówimy lub śpiewamy słowa:
„Panie, zmiłuj się nad nami”. Dzisiaj Chrystus powiedział: „Czemu
to wzywacie Mnie: «Panie, Panie», a nie czynicie tego, co mówię?
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(Łk 6, 46 ). Tylko wtedy ten śpiew nie zabrzmi fałszywie, gdy w
życiu będziemy czynić to, co Pan mówi do nas, co nam poleca. Im
częściej mówimy „Panie”, tym bardzie winniśmy się pytać, jak pełnimy w życiu Jego słowo.
Prośmy dziś Chrystusa, by udzielił nam mocy Ducha Świętego, by
ludzie rozpoznawali Go w nas, po naszych czynach. Amen.

11.
BP IGNACY DEC

Z MARYJĄ BOLESNĄ
PRZEZ DROGI NASZEGO ŻYCIA
Wałbrzych, 15 września 2011 r. – Homilia wygłoszona w kościele
Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu we wspomnienie
Matki Bożej Bolesnej

Czcigodny Księże Prałacie, dziekanie kapituły Kolegiackiej
w Wałbrzychu, proboszczu tutejszej parafii i zarazem
dziekanie Dekanatu Wałbrzych-Południe oraz kustoszu
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Wałbrzychu,
Dostojni księża infułaci, prałaci, dziekani, proboszczowie
i wikariusze,
Drogie siostry zakonne,
Szanowni: parlamentarzyści, panie Prezydencie, panie
Starosto, pozostali przedstawiciele władz samorządowych,
oświatowych, służb mundurowych,
Drodzy górnicy, poczty sztandarowe, mieszkańcy Wałbrzycha,
tutejsi parafianie,
Wszyscy, tu zebrani, bracia i siostry w Chrystusie!
Gromadzi nas ponownie tak licznie w tej świątyni wrześniowa
uroczystość Matki Bożej Bolesnej, patronki miasta Wałbrzycha.
Uroczystość dzisiejsza została poprzedzona Jerychem Różańcowym
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i pielgrzymkami z wielu parafii z Wałbrzycha i z ziemi wałbrzyskiej.
Widać gołym okiem, że za sprawą wałbrzyskich duszpasterzy oraz wielu zaangażowanych osób świeckich, umacnia się nasza więź z Matką
Najświętszą i rozszerza się oddziaływanie Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Wałbrzychu.
Matka Boża Bolesna jest nam wszystkim bliska, bo przychodzimy
do Niej jako ludzie dotknięci przez jakieś cierpienie. W perspektywie
cierpienia Chrystusa i boleści Matki Najświętszej wyjaśnia się nam
wiele trudnych spraw naszego życia. Dostępujemy tu wewnętrznego umocnienia, nabieramy energii duchowej do dźwigania naszych
różnych krzyży w codziennym życiu.
Rok temu, o tej porze, miała tu miejsce instalacja Kapituły Kolegiackiej.
Gościliśmy wówczas Radio Maryja i Telewizję Trwam. Nasi wierzący
rodacy, w kraju i za granicą, łączyli się z nami w modlitwie i dowiedzieli
się o naszej wierze i naszych problemach codziennego życia.
Dbając o to, żeby nie było powtórzeń, tegoroczne rozważanie
homilijne pragnę poświęcić pieśni: „Stabat Mater Dolorosa” – „ Stała
Matka Boleściwa”. Pieśń ta uważana jest za arcydzieło liryki maryjnej. Jest zaliczana do siedmiu największych hymnów maryjnych i jest
dzisiaj odmawiana w Liturgii Godzin, czyli w modlitwie brewiarzowej.
Tekst hymnu opiera się na proroctwie Symeona, mówiącym o tym,
że serce Maryi przeniknie miecz boleści oraz opisuje Jej cierpienia
u stóp krzyża. Pieśń zawiera 10 zwrotek. Stańmy w duchu pod krzyżem Chrystusa, przy Maryi, i w nastroju modlitewnym wsłuchajmy
się w treść tej pasyjnej pieśni.

1. Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała, kiedy
na nim zawisł Syn.
A w Jej pełnej jęku duszy, od męczarni i katuszy, tkwił miecz
ostry naszych win.
Wypełniła się zapowiedź Symeona, którą Maryja usłyszała w czasie
ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Gdy stała pod krzyżem
i patrzyła na cierpiącego i konającego Syna, zapowiedziany miecz
boleści przeszył Jej serce. Autor nadmienia, że był to miecz naszych
win. Jezus umierał nie za siebie, ale za nas, za nasze grzechy. Jezus
cierpiał za nas. Nasze winy powodowały także boleść Maryi. Czy pamiętasz o tym, że na krzyżu były załatwiane twoje sprawy, że Maryja
bolała z twego powodu, z powodu twoich win?.
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2. Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której
się narodził Bóg.
Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała Dziecię swe
wśród śmierci trwóg.
Autor przypomina, że ta bolejąca Matka nie jest zwyczajną matką,
ale jest matką Boga – Człowieka. Cierpienie Jezusa było cierpieniem fizycznym, zaś boleść Maryi była duchowa. Maryja przeżywała
mękę i śmierć Jezusa jako Jej syna, którego urodziła i wychowała.
Niejedna matka na ziemi stawała już nad grobem swego dziecka,
czasem nawet patrzyła z bólem na konanie, na odchodzenie swego
dziecka z tego świata, ale Jezus umierał w obecności swojej Matki
jako ten, kto pewnego dnia powiedział: „Któż z was dowiedzie mi
grzechu?”. Czy wiesz, że Maryja rozumie wszystkie matki cierpiące
z powodu zawinionego lub niezawinionego cierpienia?

3. Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?
Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?
Autor zaprasza nas do okazywania Matce Bożej naszego współczucia. Chrześcijanin, uczeń Chrystusa, nie może być obojętny wobec
cierpienia Jezusa, także nie może być obojętny wobec cierpienia
Maryi. Czy Jezus cierpiący na krzyżu, czy boleściwa Jego Matka,
ma miejsce w twoim sercu, w twoich modlitwach?

4. Widzi, jak za ludzkie winy znosi męki Syn jedyny, Jezus,
gdy Go smaga bat.
Widzi, jak samotnie kona owoc Jej czystego łona, dając życie za
ten świat.
Ponownie autor pieśni wyjaśnia, że Jezus cierpi i umiera nie za swoje
winy, ale za winy ludzi; oddaje życie na ten świat. Czy jesteś Chrystusowi
wdzięczny, że zgodził się umrzeć za ciebie, za tych, których kochasz
i którzy cię kochają. Czy dziękujesz Maryi, że przyjęła miecz boleści
z twego powodu, z powodu tych wszystkich, którzy zgrzeszyli?
Patrząc na cierpiącego Jezusa i boleść duchową Maryi, winniśmy
– na wzór Jezusa – podejmować cierpienie za drugich, zwłaszcza za
tych, których kochamy, a nawet i za nieprzyjaciół.
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W ostatni poniedziałek, 12 września 2011 r., został pochowany
w Krakowie, w Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II, kard.
Andrzej Maria Deskur, przyjaciel i bliski współpracownik naszego
wielkiego Papieża. Niemal całe kapłańskie życie spędził w Rzymie,
w służbie Stolicy Apostolskiej. Posługiwał przy sześciu papieżach,
przez ostatnie 33 lata posługiwał, będąc na wózku inwalidzkim.
Inwalidą stał się 13 października 1978 r., trzy dni przed wyborem
swego przyjaciela, kard. K. Wojtyły, na papieża. Gdy dostał udaru
mózgu i został częściowo sparaliżowany, wiedział, że już nigdy nie
będzie chodził. Ofiarował swoje cierpienie za Kościół, a w szczególności za swego przyjaciela, który został papieżem. To była z pewnością jego cegiełka do owocności i wielkości tego pontyfikatu. Czy
umiesz cierpieć za drugich, czy w życiu swoim już ofiarowałeś jakieś
cierpienie za bliskiego ci człowieka? Czy potrafisz stawać się ofiarą
dla drugich, na wzór Chrystusa i Maryi?

5. Matko, coś miłości zdrojem, przejmij mnie cierpieniem
swoim, abym boleć z Tobą mógł.
Niechaj serce moje pała, by radością mą się stała miłość, którą
Chrystus Bóg.
W tej strofie prosimy Maryję, by Chrystus Bóg stał się radością
naszego życia, tak jak był radością dla Maryi. Ona u Elżbiety wyznała: „I raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”. Czy umiesz
się cieszyć Panem Bogiem? Nie obraź się, gdy ci powiem, że jeśli
się nie cieszysz Panem Bogiem, to kiepska jest twoja wiara i płytka
jest twoja więź z Bogiem. Czy wiesz, że w cierpieniu można być też
radosnym, a nie narzekać i szemrać przeciw Bogu? Maryjo, mówimy
dziś do Ciebie: „Spraw, by serce me gorzało, by radością życia całą
stał się dla mnie Chrystus Bóg”.

6. Matko święta, srogie rany, które zniósł Ukrzyżowany, wyryj
mocno w duszy mej.
Męką Syna zrodzonego, co dla dobra cierpiał mego, ze mną się
podzielić chciej.
I znowu mamy wezwanie do medytacji męki Pana Jezusa. Czy spoglądasz często na krzyż? Czy stajesz przed stacjami Drogi Krzyżowej?
Czy to czynisz tylko w Wielkim Poście? Chcę ci przypomnieć, że
Jan Paweł II codziennie odprawiał Drogę Krzyżową. Poszukiwałem

262

materiały duszpasterskie

kiedyś kapłana, po odprawionej przez niego Mszy św. Szukałem go
w kościele, w zakrystii, potem na plebanii. Tam mi powiedziano, że
na pewno jest jeszcze w kościele. Udałem się ponownie do kościoła
i dokładniej się rozejrzałem. Odnalazłem go wzrokiem stojącego
przy jednej z końcowych stacji Drogi Krzyżowej, Nie był to piątek. Po zakończonym nabożeństwie pochwalam go za pobożność.
Odpowiedział szczerze: „Buduję kościół. Mam różne kłopoty. Gdy
moje trudne sprawy porozkładam Chrystusowi przy poszczególnych
stacjach drogi Krzyżowej, wszystko jakoś się łatwiej rozwiązuje.
Czy umiesz wziąć dla siebie coś z cudzego cierpienia?

7. Pragnę płakać w twym pobliżu, cierpiąc z Tym, co zmarł na
krzyżu, po mojego życia kres.
Chcę pod krzyżem stać przy Tobie, z Tobą łączyć się w żałobie
i wylewać zdroje łez.
Autor zachęca nas, aby nasza pobożność pasyjna rozciągała się
na całe nasze życie: „po mojego życia kres”. Masz czasem słomiany
zapał. Postanawiasz coś Bogu, ale nie potrafisz wytrwać „po swojego
życia kres”. Na drogi prawdy i miłości trzeba ciągle wchodzić na
nowo. Z krzyżem Jezusa i Maryją Bolesną trzeba być blisko całe
życie, „po swojego życia kres”.

8. Panno czysta nad pannami, niechaj dobroć Twoja da mi
płakać z żalu z Tobą współ,
bym z Chrystusem konał razem, męki Jego był obrazem, rany
Jego w sobie czuł.
Rzadko kto otrzymuje dar stygmatów. Św. ojciec Pio miał taki
dar. Chodzi tu raczej o ciągłą pamięć, co dla ciebie uczynił Jezus,
że podejmując za ciebie cierpienie, powiedział ci, jak cię bardzo
kocha.

9. Niech mnie do krwi rani zgraja, niech mnie męki krzyż
upaja i Twojego Syna krew.
W ogniu, Panno niech nie płonę, Ty mnie w swoją weź obronę,
gdy nadejdzie sądu gniew.
W słowach tych jest przyzwolenie na cierpienie. Jan Paweł II nie
przeklinał, gdy przestał chodzić, gdy przestał mówić. Ze wszystkim
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się pogodził. Wiedział, że Chrystus tego od niego chce. Pamiętaj, że
nadejdzie kiedyś czas sądu. Gdy będziesz w duchu stawał pod krzyżem,
gdy będziesz myślał o Maryi, sąd nie będzie dla ciebie straszny!

10. Krzyż Chrystusa niech mnie broni, niech mnie Jego
śmierć osłoni i otworzy łaski zdrój.
Kiedy umrze moje ciało, obleczoną wieczną chwałą dusza niech
osiągnie raj. Amen.
Krzyż Chrystusa jest nam obroną. Krzyż nas broni przed niebezpieczeństwami doczesnymi. Broni nas przed śmiercią wieczną.
Dlatego diabeł walczy z krzyżem, walczy przez złych, opętanych ludzi.
Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał: „Brońcie krzyża”. Jeśli jesteś
naprawdę chrześcijaninem, to pamiętaj krzyż jest twoim godłem.
Kończąc naszą medytację nad maryjnym hymnem pasyjnym kierujemy słowo pozdrowienia i przyjaźni do organizatorów i uczestników XXII Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej: „Bądźmy
rodziną”. Dziś, tu w tej świątyni, ma miejsce inauguracja tych Dni.
Życzymy, aby Maryja, najlepsza Matka świata, czuwała nad naszymi
rodzinami i narodami, byśmy rzeczywiście byli jedną rodziną Bożych
dzieci.
Maryjo, nasza Matko, czczona dzisiaj w tajemnicy Twego kalwaryjskiego cierpienia. Spójrz na wszystkie matki świata, na matki
Wałbrzycha, zwłaszcza na te, które cierpią. Wyproś im siłę wytrwania
pod krzyżem ich życia. Wypraszaj miastu, którego jesteś Patronką,
niebieską przychylność, by to miasto było Twoim miastem. Ochraniaj
je przed wszelkim złem. Nie chcemy się żalić i narzekać. Ty znasz
najlepiej nasze potrzeby, nasze troski i niepokoje. Tobie je dzisiaj składamy, tu przed Tobą, na ołtarzu Twego Syna, włączając je
w Najświętszą Ofiarę. Do Ciebie wołamy i modlimy się słowami pieśni:
„Gdzie my, o Matko, ach, gdzie pójdziemy i gdzie ratunku szukać
będziemy? Twojego ludu nie gardź prośbami: Ucieczko grzesznych,
módl się za nami”. Amen.
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12.
BP IGNACY DEC

UCZELNIA WYŻSZA – SZKOŁĄ ROZWOJU
UMYSŁU I SERCA
Wałbrzych, 24 września 2011 r. – Homilia wygłoszona
w Zamku Książ podczas Mszy św. na rozpoczęcie roku akademickiego 2011/2012 w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania
i Przedsiębiorczości

Wstęp
Drodzy bracia kapłani,
Magnificencjo, szanowny panie Rektorze,
Szanowny Panie Kanclerzu,
Szanowni nauczyciele akademiccy i pracownicy administracji,
Przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego,
miejskiego i gminnego,
Kochana młodzieży akademicka.
W Księdze Koheleta jest takie zdanie, od którego chcemy rozpocząć nasze dzisiejsze rozważanie. Zdanie to brzmi: „Wszystko
ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod
niebem” (Koh 3,1). Wszystko ma swój czas. Oto odeszło od nas
tegoroczne lato. Zakończył się czas urlopów i wakacji. Nadchodzi
czas rozpoczęcia nowego roku akademickiego, czas podjęcia zajęć
na wyższych uczelniach: przez nauczycieli akademickich i przez
studentów. Dzisiaj wasza uczelnia staje na starcie. Uroczystość
inauguracji roku akademickiego w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole
Zarządzania i Przedsiębiorczości zaczynamy każdego roku od celebracji Eucharystii. Tu, przy Pańskim ołtarzu, zawierzamy Bożej
Opatrzności waszą wspólnotę akademicką: pana rektora, pana
kanclerza, wszystkich nauczycieli akademickich, pracowników administracji i młodzież akademicką.
W słowie Bożym szukamy wskazówek do naszej pracy i działań
w roku akademickim, który jest przed nami.
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1. Przesłanie słowa Bożego
Przed chwilą w pierwszym czytaniu słyszeliśmy przepiękny tekst
wychwalający mądrość. Przypomnijmy go, bo naprawdę jest piękny:
„Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł na mnie
duch mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za
nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość
błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli
światło, bo nie zna snu blask od niej bijący” (Mdr 7,7-10. 15-16).
Autor biblijny wychwala w tym tekście mądrość, jedną z najpiękniejszych cnót, która może zdobić człowieka. Natchniony mędrzec
powiada, że mądrość przewyższa wszelkie bogactwa i wszelkie wartości. Jest bardziej wartościowa niż złoto i srebro. Jest ważniejsza od
zdrowia, od piękna i od światła. Ta mądrość to wielka muza, która
człowiekowi w pewnym stopniu jest zarazem dana i zadana. Jest dana,
to znaczy, że jest ona darem Bożym, jest jednym z siedmiu darów
Ducha Świętego, o który trzeba prosić w modlitwie. Dlatego autor
wyznał: „Modliłem się i dano mi zrozumienie, przyzywałem i przyszedł
na mnie duch mądrości”. Jest nam także zadana, to znaczy, że trzeba
jej poszukiwać, trzeba ją zdobywać od Boga i od ludzi, zdobywać niekiedy w trudzie, przez modlitwę i pracę, na kolanach przed Bogiem, na
krześle przed książką i w laboratorium. Każda wyższa uczelnia winna
nas prowadzić ku mądrości. Trzeba jednak pamiętać, że mądrość to nie
sama wiedza, to coś więcej: to także sztuka rozumienia świata i życia,
sztuka poprawnego myślenia, odpowiedzialnego mówienia i prawego
postępowania. Mądrość to szczególna sprawność duchowa człowieka,
decydująca o jego szlachetności, wielkości i o jego szczęściu.
Mądrość jest syntezą wielu cnót intelektualnych, moralnych i religijnych.
Jest wypadkową, spotkaniem się w człowieku wielu wartości, w szczególności: prawdy, dobra, piękna i świętości, a więc wartości, które pochodzą
z czterech dziedzin kultury: z nauki, etyki, sztuki i religii. U podstaw tych
wartości jest zawsze prawda, bowiem bez prawdy nie ma ani dobra, ani
piękna, ani świętości, nie ma więc bez prawdy mądrości.

2. Szkoła wyższa – środowiskiem wspólnego poszukiwania
prawdy, która jest mądrością
Każda wyższa uczelnia, jako instytucja muzy nauki, winna być
nastawiona na odkrywanie prawdy o świecie, o człowieku, o Bogu.
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Historia uczy nas, że największych spustoszeń w kulturze duchowej
człowieka, społeczeństw i narodów dokonuje fałsz i kłamstwo. Fałsz
zawsze zniewala, a prawda wyzwala. Fałsz prowadzi do zbrodni, do
kradzieży, do niesprawiedliwości. Ojciec Święty Benedykt XVI mówił
w Berlinie w przemówieniu powitalnym (22 września) jak ważna jest
prawda, jak trzeba się wystrzegać ideologii, która eliminuje z życia
Pana Boga. Powiedział, że „w społeczeństwie doświadczamy coraz
większej obojętności wobec religii. W swoich decyzjach postrzega
ono kwestię prawdy bardziej jako przeszkodę, dając pierwszeństwo
mentalności utylitarystyczne” i mówił dalej: „Dla naszego wspólnego
życia potrzebna jest jednak wiążąca podstawa, w przeciwnym wypadku
każdy żyje tylko swoim indywidualizmem. Religia jest jednym z tych
fundamentów pomyślnego współżycia społecznego”. Przywódcy narodów, rządy i partie, które gardzą Bogiem i Jego prawem, stają się
grupą złoczyńców, jak to miało miejsce w historii Niemiec.
Prawda jest najzdrowszym pokarmem dla ludzkiego ducha. Tej
prawdy szukamy w różnych naukach. Nadmieńmy, że można mówić o tzw. hierarchii prawdy. Są prawdy, których nie musimy znać
dla naszego szczęścia, dla naszego zbawienia. Jeśli nie będę znał
niektórych praw, tez matematyki, logiki wielowartościowej, teorii
mnogości, to nic mi się nie stanie. Jeśli zapomnę wiele ważnych dat
z historii, też to nie jest jeszcze tragedia. Ale są prawdy takie, które
sięgają jakby w środek naszego życia, tzw. prawdy egzystencjalne,
które kreują moją postawę życiową, moje postępowanie, moje wybory moralne. Prawda tego typu, którą Pismo Święte nazywa właśnie
mądrością, znajduje się przede wszystkim w Bożym Objawieniu, na
polu religii. Dlatego na polach poszukiwań prawdy nie może zabraknąć pola objawionego, tego pola, którym zajmuje się teologia.
Dlatego przypominamy to nauczycielom akademickim i młodzieży,
żeby na uczelniach miało miejsce poszukiwanie prawdy integralnej,
także tej, która pochodzi z religii, od Boga. Papież Benedykt XVI
obrał sobie za hasło pielgrzymki do Niemiec słowa: „Gdzie jest Bóg,
tam jest przyszłość”.
Zauważmy także, że postawa prawdy idzie w parze z postawą
pokory i z postawą służby. Pan Jezus dziś w Ewangelii powiedział:
„Nie chciejcie również żeby Was nazywano mistrzami, bo jeden jest
tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym
sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie
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wywyższony” (Mt 23, 10-12). Niech naszym poszukiwaniom prawdy
towarzyszy pokora, właśnie pokora wobec prawdy, wobec tajemnicy. Nie uważajmy się za wszystko lepiej wiedzących. Jezus dał nam
przykład pokory na krzyżu, wzór uniżenia. Dlatego też potem został
wywyższony.

3. Wezwanie do modlitwy
Dzisiejszy świat, pełen sprzeczności i niesłychanych kontrastów,
błąkający się we mgle coraz bardziej ogarniającego świat irracjonalizmu, fałszywych ideologii i bezbożnych poglądów, dysponujący przy
tym olbrzymią, rozwijającą się w postępie geometrycznym wiedzą
i technologią, a jednocześnie ogarniany przez coraz to większe fale
barbarzyństwa moralnego, wyrażającego się w terroryzmie oraz deptaniu ludzkich przyrodzonych praw, ludzkiej godności i ludzkiego życia,
ten świat potrzebuje jak nigdy dotąd ludzi i instytucji prawdziwie,
po Bożemu mądrych. Potrzebuje od nich wskazań, rady i wyznaczenia kierunku rozwoju. To oni – mądrzy ludzie ze współczesnych
uniwersytetów, cieszący się nadal największym prestiżem społecznym
i zaufaniem, a zwłaszcza teologowie, mają być dla współczesnego
zagubionego człowieka nie tylko drogowskazem i latarnią morską,
wskazującą właściwy kierunek, ale także jednocześnie gwiazdą betlejemską, prowadzącą go osobiście do źródła wszelkiej mądrości
i wszelkiego dobra. Bez ludzi prawdziwie, po Bożemu mądrych, świat
nasz stanie na skraju przepaści.
W dzień uroczystej inauguracji módlmy się o to, by polskie uczelnie
przywracały publicznej pamięci, a zwłaszcza nauce, kulturze i technologii, zapominanego tam współcześnie Boga, bez którego wszelkie
dzieła ludzkie są niczym chociażby wydawały się zakrojone na miarę
tytanów. Módlmy się, by nasze wyższe uczelnie, we współczesnym
chaosie ideowym, w szaleństwie rozmaitych konfliktów, w ustawicznym zagrożeniu przez różne formy terroryzmu, relatywizmu, permisywizmu, w sytuacji kompletnego upadku rozmaitych ideologii i tzw.
świeckich religii, swoją pracę badawczą i swoje nauczanie opierały
na właściwej, chrześcijańskiej wizji rzeczywistości i człowieka.
Prośmy, by nasze uczelnie – uczonym przedstawicielom różnych
nauk, ludziom sztuki, wszystkim współczesnym „areopagom”, oddziaływującym na świadomość milionów ludzi – pomagały w przywracaniu
równowagi między wiarą i wiedzą, nauką i religią, umysłem i miłością,
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uświadamiając im, że bez Boga nie podobna zrozumieć ani człowieka,
ani natury, ani też całego kosmosu; i że ich zadaniem jest przywracanie w świecie ładu i sensu, zachwianego przez fałszywe idee.
Módlmy się, by w ulegającym sekularyzacji i hedonistycznemu,
konsumpcyjnemu światopoglądowi, społeczeństwie, głosiły Ewangelię,
wskazując na jej ponadczasowe wartości, które od dwóch tysięcy
lat kształtują życie poszczególnych ludzi, rodzin i narodów; które
nadają sens ich istnieniu; które umacniają wiarę, miłość małżeńską,
poszanowanie życia, poczucie piękna, poszukiwanie dobra i prawdy;
i które najskuteczniej humanizują, ulegający niestety moralnemu
barbarzyństwu, współczesny świat, pragnący postępować wyłącznie
według reguły zysku i przyjemności, a nie według reguły obowiązku
uświęcania się i moralnego doskonalenia.
Módlmy się, by w dobie głoszonego dziś przez wszystkich polityków
i ich media pluralizmu: kulturalnego, etnicznego, religijnego, moralnego i wszelkiego innego, uczyły, że prawdziwy pluralizm, będący
życzliwym wyjściem do każdego człowieka dobrej woli, nie polega
bynajmniej na wyrzeczeniu się chrześcijańskiej wiary, Dekalogu i zasad etycznych.
Módlmy się, by wykładowcy i studenci Wałbrzyskiej Wyższej
Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości stawali się prawdziwą
universitas, jedną uczelnianą rodziną nauczających i nauczanych,
mistrzów i studentów, by nigdy nie ulegali pokusie głoszenia dla próżnej popularności tego, co chce od nich usłyszeć świat kwestionujący
Boga i Jego przykazania; by swoim słowem i swoim życiem składali
świadectwo Chrystusowi, prowadząc swoich uczniów, czytelników
i słuchaczy zawsze do Niego, a nigdy do samych siebie; by byli pełnymi największego zaangażowania siewcami prawdy na urodzajną
glebę umysłów i serc polskiej młodzieży. Módlmy się także o to, by
światło Ducha Świętego towarzyszyło wszystkim polskim uczelniom,
wszystkim uczonym, wszystkim intelektualistom i wszystkim ludziom
kultury. Amen.
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13.
BP IGNACY DEC

BŁOGOSŁAWIONY GERHARD HIRSCHFELDER
– W ROK PO BEATYFIKACJI
Kłodzko, 25 września 2011 r. – Homilia wygłoszona
w kościele pw. Wniebowzięcia NMP – w I rocznicę beatyfikacji
ks. Gerharda Hirschfeldera

1. Dwie postawy wobec wezwania Boga
W dzisiejszej Ewangelii Chrystus Pan przytacza nam przypowieść
o dwóch synach. Reprezentują oni dwie kategorie ludzi. Pierwszy syn
uosabia tych ludzi, którzy wiele deklarują w słowach, natychmiast
okazują gotowość do działania, ale szybko zapominają co powiedzieli,
do czego się zobowiązali i w rezultacie nie wykonują czyjejś prośby. Są
to często ludzie o tzw. słomianym zapale, którym szybko przechodzi
wola czynienia dobrze, dotrzymanie danego słowa.
Drugi syn reprezentuje tych, którzy w pierwszej chwili na jakąś
prośbę czy propozycję, mówią „nie”, ale potem się reflektują i zmieniają decyzję na „tak”, podejmują działanie, spełniając prośbę, którą
w pierwszej chwili odrzucili.
Jezus zaakceptował postawę drugiego syna, nie tego, który na
początku zadeklarował, ale słowa nie dotrzymał, lecz tego, który
ostatecznie wykonał polecenie, na początku odrzucone.
Możemy powiedzieć, że w przypowieści tej Pan Jezus daje nam
podwójne ostrzeżenie. Z jednej strony Chrystus wzywa nas do wierności naszym zobowiązaniom. Nie wolno składać deklaracji, których
się nie wypełni. Jest to oszukiwanie i unieszczęśliwianie drugich ludzi.
Z drugiej strony Chrystus przestrzega nas, abyśmy nie wydawali pochopnych sądów wobec tych, którzy w pierwszej chwili na prośbę czy
propozycję odpowiedzieli „nie”, lecz potem się reflektują, nawracają
i wypełniają wolę Pana Boga czy jakiegoś człowieka..
Trzeba przyznać, że postawa pierwsza, postawa deklaracji jest
właściwa sporej liczbie chrześcijan. Są ludzie, którzy dziś mówią, deklarują, oznajmiają, że tyle zrobią, przedstawiają wspaniałe programy
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i na tym się wszystko kończy, na tym poprzestają. Jesteśmy w okresie
przedwyborczym. Rozliczamy polityków ze złożonych dawniej obietnic. Wsłuchujemy się w nowe obietnice i deklaracje składane przez
liderów poszczególnych partii. Doświadczamy, że ciągle więcej jest
gadania, obiecywania, aniżeli rzetelnego uczciwego działania i dotrzymywania złożonych obietnic i deklaracji. Z samego gadania nie
będzie lepiej, nie będzie dobrobytu. A zatem na słowach nie można
poprzestać. Liczą się przede wszystkim dobre czyny i konkretne działania. Najlepsze programy, pociągające propozycje nic nie pomogą,
jeśli nie będą wykonane, zrealizowane.

2. Błogosławiony ks. Gerhard Hirschfelder człowiekiem
słowa i czynu
Patrzymy dzisiaj na ks. Gerharda Hirschfeldera, który 19 lutego
1907 r,. w dwa dni po urodzeniu, w tej świątyni w sakramencie Chrztu
św. stał się dzieckiem Bożym. Wspominamy dzisiaj jego beatyfikację,
która miała miejsce przed rokiem, konkretnie, w niedzielę 19 września
2010 r. w katedrze w Münster. W kontekście dzisiejszej przypowieści
możemy powiedzieć, że ks. Hirschfelder w swoim życiu połączył
gorliwą odpowiedź na prośbę ojca pierwszego syna z późniejszym
zaangażowaniem drugiego. Zawsze za jego deklaracjami szły czyny.
Przyjmując taką postawę naśladował samego Chrystusa, który zawsze
rozpoznawał wolę Ojca i ją zawsze wypełniał. Ks. Gerhard to czynił,
co głosił. To mówił, czym żył i tym żył, co mówił.

3. Główne rysy świętości ks. Gerharda Hirschfeldera
W rok bo beatyfikacji naszego wielkiego Kłodzczanina warto na
nowo przyjrzeć się rysom jego świętości. Bardzo pięknie uwydatnił je
kard. Joachim Meisner w czasie homilii beatyfikacyjnej. Za Księdzem
Kardynałem i beatyfikacyjną Bulla Papieską zwróćmy uwagę na trzy
główne rysy świętości naszego Błogosławionego: męstwo, poddanie
się woli Bożej w cierpieniu, postawa pokoju i pojednania.
a) Męstwo
Ksiądz Kardynał Meisner zatrzymał się dłużej nad cnotą męstwa,
którą wyróżniał się ks. Gerhard. Mówił tak: „Słowo «męstwo» odnajdujemy bardzo często w rozważaniach Drogi Krzyżowej księdza Gerharda
Hirschfeldera oraz w jego głębokich komentarzach teologicznych do
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Listów św. Pawła. Napisał je w więzieniu śledczym, a jego życie i śmierć
świadczą o tym, że wiedział o czym pisze… Męstwo to cierpliwe dźwiganie trudów wytrwania i istnienia. Jako wikaremu, później diecezjalnemu duszpasterzowi młodzieży w Hrabstwie Kłodzkim, zostało mu
powierzone ważne, jak powiedzielibyśmy dzisiaj zadanie, a w czasach
hitleryzmu wyjątkowe trudne zadanie duszpasterskie. Wielu skapitulowało wtedy przed nową rzeczywistością, nie uczestniczyło w niej, stało
na uboczu i zasłaniało się swoją niemożnością. Odpowiedzią Gerharda
nie była rezygnacja i lamentowanie, leczy odwaga, która sprawiła, że
stał się oddanym, zdecydowanym i sympatycznym duszpasterzem młodzieży. Broniąc młodzieży wypowiedział słowa: „Kto z serc młodzieży
wyrywa wiarę w Chrystusa, jest przestępcą”.
Siostry i bracia. Nam też jest dzisiaj potrzebne męstwo, byśmy się potrafili przeciwstawiać złu, byśmy też nie rezygnowali z czynienia dobra.
b) Wytrwanie w cierpieniu
W całym swoim kapłańskim życiu kroczył ks. Gerhard drogą
krzyżową. Pan Bóg nie poskąpił mu cierpienia, ale też obdarzył go
wewnętrzną mocą do niesienia życiowych krzyży. Kardynał powiedział, że „cierpienie nie miało u niego nigdy brzmienia negatywnego,
gdyż poznał w nim Boga miłości […]. Jest to z pewnością wielkie
dzieło łaski Bożej, że młody człowiek, młody kapłan rozpoznał tak
intuicyjnie w cierpieniu miłość, w krzyżu dobro, a ponad murami
więzienia dojrzał otwarte niebo”.
Drodzy bracia i siostry, nam też nie brakuje dzisiaj krzyży. Nie
obce jest nam cierpienie. Czasem sobie nie radzimy. Pojawia się w nas
niekiedy narzekanie, lamentowanie. Czasem może nawet zgłaszamy
pretensje do Pana Boga, że jest wobec nas tak bardzo wymagający.
Jest nam potrzebna cierpliwość, zaufanie do Boga, jest nam potrzebne
przekonanie, że nawet cierpienie może być darem Bożym.
c) Postawa pokoju i pojednania
Ksiądz Hirschfelder nigdy nie narzekał. Był człowiekiem pokoju. Potrafił przebaczać wrogom, oprawcom. W jego listach z obozu
nie ma potępień. Możemy dziś na niego patrzeć jako na patrona
pojednania naszych trzech narodów, z którymi był i jest związany.
Dlatego będziemy go prosić o pośrednictwo w budowaniu dobrych,
braterskich relacji między naszymi narodami.
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14.
BP IGNACY DEC

JAKO SYNOWIE ŚWIATŁOŚCI I SYNOWIE DNIA
(POR 1 TES 5, 5)
Świdnica, 30 sierpnia 2011 r. – Msza św. w czasie Dnia Skupienia
dla księży dziekanów diecezji świdnickiej
w Wyższym Seminarium Duchownym

Wstęp
Drodzy bracia, naszą homilię skoncentrujemy wokół słów św. Pawła
Apostoła, które dzisiaj Bóg kieruje do swego Kościoła, w tej chwili
do nas: „Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach… Wszyscy
wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście
synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy
i bądźmy trzeźwi” (1 Tes 5, 4-6)

1. „Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości”
Dlaczego jesteśmy synami światłości? – dlatego, że uwierzyliśmy
w Tego, który się nazwał „światłością świata”. Światłością naszą jest
Chrystus. Światłością jest Jego słowo. Kto przyjmuje Ewangelię i czyni
ją przewodniczką swego życia, jest synem światłości, jest dzieckiem
dnia. Przed nami nowy rok katechetyczny, nowy czas zasiewu Bożego
słowa, nowy etap ewangelizacji w ramach homilii mszalnych i katechezy szkolnej i parafialnej. Czy nas dziś fascynuje nauka Chrystusa?
Czy z entuzjazmem głosimy słowo Boże?.
Jezusa podziwiano w Kafarnaum, gdyż Jego słowo było pełne
mocy. „Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne
mocy. […]. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: „Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje duchom
nieczystym i wychodzą” (Łk 4, 32.36). Trzeba uwierzyć w moc
Bożego słowa. Trzeba słowo Boże z dostojeństwem, z namaszczeniem odczytywać i je wyjaśniać w mocy Ducha Świętego. Stąd też
tak ważna jest modlitwa w posłudze Bożemu słowu. Słowo Boże
winno być przygotowywane, wygłaszane i wypełniane w klimacie
modlitwy.
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Gościliśmy w naszej diecezji w lipcu i w sierpniu księdza Bashoborę
z Ugandy. We wszystkich kościołach, gdzie był, gromadziły się ogromne rzesze ludzi. Czym ujmował ludzi? – entuzjazmem, prostotą, zaangażowaniem, wiarą w to, co mówił. Umiał łączyć głoszenie Bożego
słowa z modlitwą.
W naszym przepowiadaniu słowa Bożego, nie ufajmy sobie, ale
zdawajmy się na moc Ducha Świętego. Moc nie pochodzi od nas, ale
od Ducha Świętego. Św. Paweł pisał w Drugim Liście do Koryntian:
„Przechowujemy te zaś ten skarb we naczyniach glinianych aby z Boga
była owa przeogromna moc, a nie z nas” (2 Kor 4, 7). A więc w głoszeniu słowa Bożego, trzeba wierzyć w Jego moc. Ta moc płynie od
Boga.

2. Potrzeba świadectwa
Mówiąc o słowie Bożym rozważanym i głoszonym, winniśmy pamiętać, że słowo wychodzące z naszych ust, domaga się świadectwa.
Możemy zapytać, dlaczego nasze przepowiadanie słowa domaga się
świadectwa? Dlatego właśnie, bo homileta przekazuje prawdy niesprawdzalne, naukowo nieweryfikowalne. Słuchacze nie otrzymują
od nas argumentów empirycznych czy rozumowych, przemawiających
do końca za głoszoną przez nas prawdą religijną, która często stawia wymagania, nakłada powinność. Jako głosiciele Bożego słowa,
oznajmiamy, że warto je przyjąć, warto stosować je w życiu, co jest
równoznaczne, że warto zawsze słuchać Boga, warto wypełniać Jego
wolę. Właśnie takie świadectwo, w stopniu heroicznym składali święci.
Takie świadectwo złożył przede wszystkim sam Chrystus, który za
to, co głosił i co czynił, oddał swoje życie. Niczego przed śmiercią
nie odwołał. Nie pragnął dla siebie amnestii za cenę odejścia od
prawdy, od nauki, która była od Ojca, od woli Ojca. Było to wielkie
świadectwo złożone prawdzie, które przybrało kształt miłości. Sam
o tym powiedział: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha
mojego głosu” (J 18, 37).
W takim też duchu postąpiło wielu świadków Chrystusa, w szczególności męczennicy. Każdy z nich swoim męczeństwem i oddaniem
życia potwierdził, że prawda pochodząca od Boga jest tak wielka i tak
ważna, tak wartościowa, że godna jest nawet tego, by oddać za nią
życie, by ją potwierdzić krwią i męczeńską śmiercią.
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Jako kapłani, głosiciele Ewangelii, jesteśmy więc powołani na
świadków tej prawdy, którą głosimy. Nie mówimy, że matematyk
jako matematyk jest świadkiem, że nauczyciel biologii, astronomii,
geografii jest świadkiem. Owszem, może być świadkiem, ale jako
człowiek, jako chrześcijanin, ale nie jako świadek tej konkretnej
dziedziny wiedzy. Nie mówimy nawet, że jakiś filozof jest świadkiem,
ale winniśmy mówić, że autentyczny ksiądz, czy też świecki katecheta
winien być świadkiem, bowiem głosi prawdę, którą niczym innym nie
można skutecznie potwierdzić i wykazać jej prawdziwości i wartości,
jak tylko świadectwem. Im to świadectwo jest większe, im bardziej
bezinteresowne, im więcej jest w nim miłości do człowieka, tym skuteczniej jest potwierdzana głoszona prawda.
W dziejach Kościoła mamy męczenników. Nikt nie oddawał dotąd
życia za wiedzę z dziedziny matematyki, logiki, fizyki, geografii, biologii czy cybernetyki, ale wielu oddało już życie za prawdę religijną, za
prawdy wiary. Nie każdemu kapłanowi, nie każdemu chrześcijaninowi
wypadnie składać tak wielkie świadectwo wierze, wiedzy religijnej,
pochodzącej od Boga, ale nikt nas nie może zwolnić z obowiązku
świadczenia naszym życiem o tym, co głosimy. Mówił o tym wiele
Ojciec Święty do młodzieży w Madrycie.

3. „Nie śpijmy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy
trzeźwi” ( 1 Tes 5, 6)
W naszym życiu i posłudze kapłańskiej są nam potrzebne duchowe
zrywy, odejścia od ospałości, od zgorzknienia, od obojętności i bylejakości. Takim stosownym czasem podjęcia takiego zrywu są początki
i zakończenia. Dobrym czasem jest właśnie czas rozpoczynającego się
roku szkolnego i katechetycznego, kiedy organizujemy w parafiach
pracę katechetyczną, kiedy staramy się pozyskiwać dzieci i młodzież
na niedzielną Mszę św.
Prośmy Pana w tej Eucharystii o duchowe przebudzenie, o nowy
entuzjazm w pracy duszpasterskiej, o nową siłę do składania świadectwa o prawdzie i wartości tego, co głosimy.

Zakończenie
Ojciec św. Benedykt XVI powiedział do młodzieży w czasie czuwania modlitewnego na madryckim lotnisku Cuatro Vientos: „Drodzy
przyjaciele, niech żadne nieszczęście was nie paraliżuje! Nie lękajcie

Bp Ignacy Dec, Jako synowie światłości i synowie dnia
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się świata, ani przyszłości, ani swej słabości. Pan pozwolił wam żyć
w tej chwili dziejowej, aby dzięki waszej wierze nadal rozbrzmiewało
Jego imię na całej ziemi”. Czyż te słowa nie odnoszą się także do
nas? Pan nas powołał, aby Jego Imię nie było zapomniane w dzisiejszym świecie. Amen.
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