Ks. Stanisław Bista

Przez Krzyż do zwycięstwa

J

Homilie wygłoszone
w katedrze Chrystusa Króla
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Ks. prałat dr STANISŁAW BISTA (ur. 4 V 1929) zmarł w przeddzień
wigilii Bozego Narodzenia 23 X|l 1985 r' Był oficjałem Sądu Biskupiego

i profesorem prawa kanonicznego w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym, kapelanem katowickiego KIK-u, atakże aktywnym członkiem
Biskupiego Komitętu Pomocy ,,Sprawiedliwość i MiłośóSpołeczna" ' Zasłynąłjednak przede wszystkim jako autor wspaniałych kazańna Mszach
św'zaOjczyznę w katedrze Chrystusa IGóla od 3 XI l984 do 16 XII 1985
roku' Cęchowała je nie tylko duszpasterska troska o formację duchową
człowieka, ale również bardzo wyraźne dązenie do szukania Prawdy' Był
bowiem głosicielem Prawdy Bozej, ale zarazem Prawdy o Narodzie i Polsce' którą kochał i której pozostał wierny do ostatnich chwil swojego zycia. Uważał bowiem za swą kapłańską powinność- nawiązując do najlepszych polskich tradycji - służyćSwemu narodowi.
Zbiór jego homili i,,Przez krzyż do zwycięstwa'' j est przypomnięniem
Prawdy, którą głosił.Miał zamiar rozpocząć nowy cykl kazań, w których
chciał - spełniając Życzenie Jana Pawła II, wypowiedziane na jednym ze
spotkań z rodakami - podjąc problenr
teologii wyzwolenia''. Nie
',polskiej
zdĘył| Dziękujemy mu za to, ,,co zdążył" - azrobtł tak wiele.

Klub

I nte li gencj i

Kato li ckiej

w Katowicach

w

Po raz pierwszy bliżej zetknąłem się z księdzem Stanisławem

1975 roku w Seminarium Duchownym diecezji katowickiej, które nriało wówczas siedzibę w Krakowie. Zajmował się głównie formacją intelektualnąkleryków, do mnie na\eżało wychowanie i formacjakulturalna. Często rozmawiałem z księdzem Stanisławem na tematy wychowawcze i for-

macyjne, bo widziałem w nim człowieka bardzo przygotowanego. Funk_
cję swojąpełnił z jakąśniezwykłążarliwością.
Takżę w rozmowach, w homiliach głoszonych do kleryków, ks' Stanisław Bista ujawniał jak bardzo
mu za|eży, żeby z naszego Seminarium wychodzili kapłani rzeczywiście
według Serca Bożego.
Po raz drugi spotkałem się bezpośrednio z księdzem Stanisławem
jako świeżomianowany biskup diecezji katowickiej w 1985 roku. Ks. Stanisław był wtedy oficjałem' stał na czele Sądu Biskupiego. W tych pierwszych miesiącach mojej posługi biskupiej był mi niezwykle życzliwy' a nie
ograniczało się to tylko do słów i do modlifwy' Bardzo chciał towarzyszyó
nowęlnu biskupowi w jego wchodzeniu w diecezję. Pomagał mi w sformułowaniu pierwszych listów pasterskich, omawiałem z nim ich tematy'
Miał spojrzenie niezwykle szerokie. Podziwiałem jego fomlację intelektualną i duchową która była niezwykle ,,soborowa''. Miał bardzo pozytywny wpływ na młodych księzy naszej diecezji. Ale dopiero pod koniec naszych kontaktów zorientowałem się, co jest źródłem tej jego zarliwości
kapłańskiej _ okazało się, ze duchowośćDzieła Maryi' Zaczęliśmyna te
tematy rozmawiać krótko przed jego śmiercią. Mówił np. o Chrystusie
opuszczonym' cierpiącym - sam Stanisław skarzył sięjuz trochę na swoją
chorobę, miał kłopoty z kręgosłupem, ze wzrokiem' Z sęrcem' ale widział
je jako spotkanie z Nim. Patrząc na jego życie, jego kapłańskie poświęcenie widziałem, jak w nim wypełniają się treściąsłowa' które ja wybrałem
jako hasło mojej posługi biskupiej: ,,Predicamus Christum crucifixum głosimy Chrystusa ukrzyżowanego'''

t Damian Zimoń,
Arcybiskup
Metropolita Katowiski

Ojczyzno ma,

Ty|e razy we krwi skąpana,

Ach' jak wielka dziśTwoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa.
TyIe razy pragnęłaśwolnoŚci'
Ty|e razy tłumił ją kat.
Ale zawsze czynił to obcy,

A dziśbrata zabijabrat.

Ojczyzno ma,
razy we krwi skąpana,
Ach' jak wielka dziśTwoja rana,

Tylre

Jakże długo cierpienie Twe trwa.

Biały orzeł znów skrępowany,
Krwawy łańcuch zwisa u szpon.
Lecz już wkótce zostanie zerwany,
Do wolności uderzy dzwon.

Ojczyzno ma,
Tyle razy wę krwi skąpana,
Ach. jak wielka dziśTwoja rana,
Jakże długo cierpienie Twe trwa.

o Królowo Polskiej Korony,
Wolność,pokój i miłośćracz dać,
By ten naród boleśniedręczony
odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać'

O Matko ma,
TyśKrólową Polskiego Narodu.
Tyś wolnością w czasie niewoli,
I nadzieją gdy w sercachjej brak.

Pieśń anonimową, śpiewana
w kościołachcałego kraju
w czasie Mszy św. za ojczyznę )
(

Homilia na Mszy św.
za śp.Księdza Jerzego Popiełuszkę
3 XI 1984

r.

Siostry i Bracia w Chrystusie,

Solidami wiarąojców,

idarni zwycięską na dzieją
Solidarni sprawiedliwością i miłościąspołeczną !
So1

oczy i serca wszystkich Polaków są w dniu dzisiejszym zwrócone na
Kościółśw.Stanisława w Warszawie - Zoliborzu, gdzie pełnił swojąposługę kapłańską ks. Jerzy Popiełuszko i gdzie spoczął wśród swoich, aby
dalej tę posługę pełnić jako świadek niezłomny Chrystusowej i Narodowej zarazem Sprawy. W tę postać wielkiego Syna Kościołai Narodu chce-

my się wpatrzeć również my, zebrani dziśu'Katedrze Chrystusa Króla
w Katowicach na świętej liturgii Znrartwychwstania Pańskiego - liturgii
Zwycięstwa Chrystusa nad śmierciąpiekłem i szatanem: wszak kazda nie-

dziela, obecnie wedle tradycji wczesnochrześcijańskiej od sobotniego wieczoru pocZąwszy, jest obchodem pamiątki tego zwycięstwa irównocześniejego stałym na nowo uobecnieniem. Niech ta nasza niędzielna Liturgia Zwycięstwa będzie hołdenr złożonym ks. Jerzemu i zarazem gorącą
modlitwą, aby orędzie ewangeliczne i zawarte w ninr wartości, które on
niestrudzenie głosił i za które prze|ał swą krew wracając z kapłańskiej
posługi, legły u podstaw ładu społecznego w naszej ojczyŻnle.

Kierujemy nasze oczy i serca na postać bohaterskiego kapłana

Ierzego - świadomi, że w dniu dzisiejszym zostaje onil ostatecznie wpisana w Księgę Dziejów ojczystych, tak jak zostaje dziśdopisany nowy rozdziałw historię naszego kraju' U progu drugiego tysiąclecia w tę historię
wkracza kapłan - żęrtwa ofiarna, ,,kapłan - ofiara'' jak go nazwał w swoim
posłaniu ks. Prymas, kapłan - męczennik, który krwiąswojązrosił ojczystąziemię; tak jak ten' którego przy ołtarzuna Skałce królewscy zarąbalt
pachołkowie, a którego święte truchło dziśw królewskiej na Wawelu stoi
Katedrze; tak j ak Ten, co krwią swą uświęciłpoczątki pierwszego tysiąclecia - Stanisław ze Szczepanowa' biskup i męczennik.
Jeden i drugi ubity został dlatego, ze głosiłEwangelię i nie wyprzedawałjej po obnizonych' sezonowych cenach, ale przepowiadałjącałą nieskażoną - wiemy pouczeniu św.Pawła zawartenlu w Drugim Liściędo
Tymoteusza: Trzvma.j ,się płostej linii praw'dy /. . . /, wy'konaj dzieło ewangelisty, spełnij stuoje posłttgiwanie(2,15; 4' 5). Jeden i drugi trzymał się
p rostej linii prawdy, d ai ąc świad e c tw,o (2, l 4) prawdzie. Jeden i drugi

głosił prawdę o Jezusie Chrystusie i Kościęlę,prawdę o człowieku ijego
godności,prawdę o Narodzie ijego prawie do sanrorządności, prawdę
o tych, co Naród stanowią i o tych' co w nim władzę sprawują.
Głoszenie tej prawdy.1est prawęm izarazem obowiązkiem kazdego
kapłana. Ksiądz Jerzy, jako wiemy syn Kościoła, trzymał sięz żelazną
konsekwencjątej zasady. Swiadorn tego, ze Lud Boży zgromadzony w tyn-l
Kościele, jego siostry i bracia zarazem, zaludniający cljczysty dom, nrają
prawo domagać się prawdy z jego ust kapłańsklch - świadom tego, tę prawdę
przepowiadał, nrimo że otrzymywał anonimowe listy, pełne gróźb pozbawienia go życia, których treści nie godzi się powtarzać, i wstyd jest powtarzać,boć polskąbyły pisane mową. I za głoszonąprzez siebie prawdę - za
umiłowanie bezreszty Chrystusa i Kościoła,ojczyzny i Narodu - dał życie swoje, młode życie, bo w tl'zynasĘm zaledwic roku kapłariskicj posługi.
Nie został zabity - nie! Dał życie. Do ks' Jerzego bowiem odnieśćmozna słowa, które Jan Paweł II powiedział l 8 czerwca 1983 r w Niepokalanowię o św.Maksymilianie Marii Kolbe: ,,Nie >>poniósł śmierc<<, ale
>>oddał życie<< - zabrata. W tym jest moralne zwycięstwo nad śmier-

cią''.
Przypominają się słowa poety:

Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Smiechem nad krzywdąjego wybuchaj ąc,

Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobąwszyscy się kłonili
Cnotę imądrość tobie przypisując,
Złote medale na twojącześćkując,
Radzi że j esz cze dzień jeden przeżyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta'
Możesz go zabić - narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i roznrowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałążpod ciężarem zgięla.

Czesław Miłosz

Miłoszowe strofy majągłębokie zap\eczew Słowie Bożym' odzywają
się w nich - j akby echem donośnym _ słowa Księgi Mądrości, dziśprzez
nas czytane: Dusze sprawiedliwych sąw ręku Boga i nie dosięgnie ich
męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęściei odejścieod nas za unicestwienie, ą oni trwająw pokoju' Choć
nawet w ludzkim łozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nie-

śmiertelności.Po nieznacznym skarceniu dostą1liądóbr wielkich, Bóg ich
bowiem doświadczyl i /'../ prĄął ich jak całopalnąofiarę /"'/, wierni w miłościbędąprzy Nim trwali (3,l _6.9). I drgają w tych strofach także
słowa II czytania..Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu, gotująbezmiar chwały przyszłego wieku dla nas(Ż Kor4, l7)'
WołałJan Paweł II I7 czerwca 1 983 r w homilii na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie: ,,Chrześcij anin bowiem powołany j est w Jezusie
Chrystusie do zwycięstwa. Zwycięstwo takie jest nieodłączne od trudu,

a nawet cierpienia, tak jak Zmartwychwstanie Chrystusa jest nieodłączne
(chc i ao d Krzy ża. A zw y ciężył
1uż dziś - choćby |eżał na zięmi podeptany''

łoby się dziśdodać: lub na dnie zalewu włocławskiego) ,,kto miłuje
i przebacza l...l , kto jak Chrystus oddaje serce swoje, a nawet Życie za
braci".

Prymas Tysiąclecia, którego słowa cytowałw warszawskiej homilii
ojciec św',przed laty w uroczystości Stanisławowe na Skałce przypomniał prawdę po wsze czasy ważną'. Vivit victor sub gladio - Żyje zwycięzca,choć padł pod mieczenr . Żyjebratnasz Jerzy, choć ugodzon ręką
zaślepionegonienawiścią brata. Żyje| Do nas są skierowane słowa dzisiejszej ewangelii: D/ aczego szukacie żyjc1cego wśród umarłych? (Łk24,
6). Vivit victor! Żyjezwyclęzca| Semen est sanguis christianorum! (Tertulian). Krew męczeńska jest ziemią rodną nowych wyznawcówChrystusa i dodaj my : ziem
Po1aków.

i

ą

rodną nowych, z prawdziweg o zdarzenia pokoleń

W wierszu poety - w ostatniej jego strofie - dźwięcząinne jeszcze słowa E'wangelii - Chrystusowe słowa o zgorszeniu Kto by się stał powodett grzechu clla.jednego z tych /''' /, którzy wierząwe Mnie, temu byłoby
lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i tttopic go w głębi morza' Biąda
światuz powodtt zgorszeń! Musząwprawdzie przyjśćzgorszenia, lecz biąda
człowiekowi' przez którego dokonuje się zgorszenie(Mt 18, 6 - 7)'
Ci, którzy przecl wiekami - u zarania chrześcijaństwa pochylali się ze
czciąnad ciałęm męczenników - pamiętali o tych słowach Pana' Nie dodawali zła do zła,krzywdy do krzywdy, krwi do krwi. W emi byli zasadz'ie
przypomnianej ubiegłego roku w Niepokalanowie przez JanaPawła II:
,,Nie daj się zwycięży ć złu, a|ę zło dobrem zwyciężaj."

Takąjedynie może być nasza odpowiedźnamęczeńską śmierćnaszego brata, kapłana Jerzego. Tylko taka odpowiedzjest godnajego męczeńskie.1

ś-iercii godna jego pamięci _ pamięci Polaka, którego posługiwanie

kapiańskie było wpisane w dewizę: ,,Nie daj się zwycięzy ć złu, ale zło
dobrem zwyciężaj".

Każdy z nas ma obowiązek

-

historyczny obowiązek

- dać

swoją część

w to zwycięstwo dobra nad złem, prawdy naci kłamstweln, prawa nad
bezprawiem, wolności nad tyranią, piękna nad brzyłJotąprzemocy' godnościczłowiekanad deptaniem jego niezbywalnych praw.
Poeta budzi nasze sumienia:
,.Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni,
Byśntysię dobra wyrzec rnogli''.

Czesław Miłosz
Zbyt wiele widzieliśmy zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli! Byśmynie zwycięŻaiti zła dobręm. To jest nasza odpowiedz. Do takie-1 odpo_
wiedzi wzywa nas Jan Paweł II, który ks. Jęrzemu na jego ostatnie ziemskie imieniny posłał różaniec z błogosławięństwem i który na wieśćo jego
porwaniu gorzko zapłakał.W Lrbiegłą niedzielę - 1eszcze przed wieścią
o jego śmierci - powieclział ojciec św.na Anioł Pański te słowa: ,,Prosimy
Boga o pokój i ład w naszym krajtr, rv naszej ojczyźnie, żeby to nowe
cierpienie posłużyłodo duchowej odnowy naszego narodu''.
A w środęna wieśó o zamordowaniu ks' Jerzego dodał: ',oddajmy
ostatnią posługę Księdzu Jerzemu Popiełuszce z chrześcijańską godnością
i pokojem' Niech wielka moralna wymowa tej śmiercinie zostanie niczym
zakłócona, ani przesłoniona''.
Dlatego prośnrydziśBoga, ojca wszystkich żyjących w doczesności
i wieczności : ojcze nasz, przv'jdź królestwo Twoje (Mt6,9).,,Królestwo
prawdy tżycia, królestwo świętościi łaski, królestwo sprawiedliwości.
miłościipokoju'' (Prefacja o Chrystusie Królu).
Ojcze,niech się spełni tu na ziemi Twoje Królestwo. ojcze, niech
zstąpi Duch Twój: I odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!
ojcze' daj nam Ducha Syna Twego' abyśnly umieli uwierzyć w Jego
Słowa i kierowaó się nimi w naszym życiu, aby zapadły one głęboko w nasZe serca: Błogoslawietli, którzv łaknąi pragnąsprawiedliw'ości, albolvien
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tltl'stqlią, błogo'sławieni, kttirzy wprowacizająpokó1, albow'iem oni będą
nazwcttti synanti Bożvnli (Mt 5' 6 - 7. 9).

l0

ojcze, spraw, aby spełniłosię życzenie, którym pozegnał rok temu na
lotnisku w Krakowie-Balicach ojczysty kraj Namiestnik i pasterz dusz
naszych, Jan Paweł II;

,,Ży czę, aby r az j e szcze, pod op i eką Pani Jasnogórskiej, dobro o kazało
się na ziemi polskiej potęzniejsze odzła- i odniosło zwycięstwo''.

ojcze, daj nam siłę, abyśmynigdy nie dali zwyciężyć się złu, alę zło
dobrem zwycięża|il.
Ojczenasz, wysłuchaj błagania dzięci Twoich; ojcze ...

Matko sprawiedliwości i miłościspołecznej, módl się za nami, przyczyniaj się za nami, wstawiaj się za nami. I ucałuj w Domu ojca' w imieniu nas wszystkich, brata naszego, a Twojego wiemego syna - kapłana
Jerzego. Amen.

ll

Homilia na Święto Chrystusa Krola
25Xt \984
Siostry i Bracia!

Wyznawcy Chrystusa Króla!
Na Kalwańi, w gęstniejącym mroku, ogarniającym ziemię i zaciemniającym światłosłońca, z krzy ża zwieńczonego napisem:,,Jezus Naza_
,"i".yu,Król Zydowski''' rozległ się głos: Iłykonałosię (J l9, 30)' wy-

rzekłśzyte słowa, oddał ducha Ten, który powiedział sam o sobie, stojąc
przed Piłatem, reprezentantem wszechwładnego imperium rzymskiego: J,.l
się na to narodziłent i na to pr4'szedłem na św'iat' aby dac świadectwo

prawdzie (J 18,37).

się'' nie byĘ śmiertelnym rzęzeniem człowieka'
Słowa:
',Wykonało
przez siebie ideały' ByĘ one ostatecznym
głoszone
który przegrał walkę o
głos zonąprzezsiebie prawdę'
j
przypieczętował
swiadectwim, akim Jezus
krwi męczeńskiej' a|e zabić
we
skąpać
prawdę
można
świadom tego, że

jej nie można, bo prawda pochodzi od Boga - nieśmiertelnego żródła prawdy.
on - Jednorodzony Syn -. wyszedł od ojca, pełen prawdy (J l' 14)'
Dlatego mógł o sobie powiedzieć: Ja jestem prawdą(J l4' 6)' Był bowiem
Bożą prawdą wcieloną w kształt człowieka, którego rzymski namiestnik
nazywałJezusem Nazareńczykiem . PrzęzNiego odwie czna pravł da przyszłana świat(por' J 1, 17) i stała się czyte|na dla człowieka, spisana na

kartach Ewangelii - Dobrej Nowiny.
Jest to prawda o Bogu - ojcu wszystkich ludzi, do którego każdy człowiek ma prawo mówić: ,,ojcze''. Tego prawa nikt człowiekowi odebrać
nie moze' Człowiek roclzi się jako podmiot tego prawa' Nosi je w sobie
bez względu na róznicę rasy, płci, języka, wyznania, poglądów, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia i przynależnoścido
jakiegokolwiek stanu czy państwa. Kazdy posiada wpisanąw swoje serce
wrodzoną godność dziecka Bozego stworzonego na obraz i podobieństwo
Boze. Dlatego wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swoich praw

i swojej godności. Jezus rł'szystkich nazywa ,,swoimi owcami'', wzywa

wszystkich clo swojej owczami - dobrych i grzesznych' ubogich i bogatyclr, mędrców i prostaczków. Nie ma dla Niego człowieka niegodnego
wezwania, nawet gdy jest uważany przezogółzawyrzutka społeczeństwa

jak celnik czy jawnogrzeszn ica. Ze szczególną serdecznością zaprasza Ęch,
których nazry a,,naj mniej szyrni'' - tych, którzy są ubo dzy, którzy się smucą którzy łakną i pragną sprawiedliwości, którzy wprowadzająpokój' którzy cierpią prześladorvania dla sprawiedliwości, którzy życie swoje są go_
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towi oddać zabraci.l nie tylko zaprasza,alę utożsamia się z nimi, mówiąc:
Wszystko cokolwiekuczynitiście jednemu z Ęch braci moich najmniejszych'
mnieścieuczynili (Mt 2 5' 40 ).

Jezuswięcnietylkowzywaczłowieka,któremuustawicznieprzypo-

jego oso_
mina nieznisz czalnę znamię równości i godności wyryte w głębi
- to
sięEmanuelem
bowości, ale utożsamia się z nim' W Jęzusię Bóg staje

znaczyBogiemznąmi(Mtl,23).stajesiębratemczłowięka.WJezusie
*.ryr.y ludzie stają się bracmi. Przezto równość i godnoścczłowieka
u'yśtują swoje dopełnienie i ostateczny ksztah' Kształt tęn bowiem ma
*y*lu' ró*nlc'eśnie pionowy i poziomy: każdy człowiek jest dzieckiem jednego ojca i przez to bratęm wszystkich ludzi - przybranych
jest prawdą
w Jezusie Synów Bożych. Dlatego prawda, którą głosi Jezus,
i pozioma pionowa
prawdy
o Bogu i o ózłowieku. obydwie linie tej
_
z którego
krzyż,
tworząc
krzyĄą się w osobie Jezusa, Boga Człowieka,
pro'
(Vexilla
regis
liturgiczny
,,drzewaon króluje'" jak mówi stary hymn
deurt).

tego drzewa królując, Jezus daje człowiękowi królewski darl. ża'
giew woiności'Rozpala tę żagiew, przypominając człowiekowi, Że Bóg
ro_
Jtworzył go wolnym wolnościąclzieci Bożych (Rz 8,2l), że człowiek
tak
sam
Dlatego
wolności'
do
clzi się wolnym i ma niezbywalne prawo

Z

bardzo szanował wolno ścczłowiek a. Zapr aszał i wzywał :,,P ójdź za mną|''
Nim' Zostawiał
- ale nigdy nie zmuszał i nie znięwalał nlkogo, by szedł za
jego
się przyłączyli'
uczniów
grona
wolnośćóa..is.iu nawet tym, co do
którzy odrzutych,
na
odwetu
presji
czy
i potępiał kaidą próbę wywarcia
że móbowiem'
Wiedział
55)'
9,
5l
(por.
Łk
.uli l"go osobę czy naukę
sumienia'
wolności
się
pozbawia
którego
wleniJo godności człowieka,
jest bluznierstwem'
słowa, ,nyślii przekonań jest pustosłowiem, więcej Dlatego mógł
Bozych'
dzieci
wo1nych
Stwórcy
bo zniewagąsamego Boga,
nas (Ga 5, 1).
wysl,",obodzil
v,olności
ku
że
napisać o Jezusie Jego apostoł,
i rówBożych
Synów
godnością
swą
Z ludzi wolnyclr' solidarnych
świaJest
królestwo'
budowac
pragnie
Jezus
nyclr w swym braterstwie,
władzy
Przedstawicielowi
królestwo'
jest
ma
i
że
królęrn
dom tego' że

świeckiej,Piiatowi, On - uwięzi ony za swoje przekonania - mówił
śmiałoi otwarcie, że jest królem, który głosi prawdę' Dlatego zaprasza
głąb
tych, ktorzy sąz prawdy (por' J l8,37), aby wejrzeli w siebię, w
swoj

e

go seica i sumi ęn ia. Wtedy zobacząl, zr ozumieją że,,królestwo B oże''

-Jegokrólestwo-,'wnichjest''(por.Łkll.l,21)iżębudowanietego

królestwa nie wymaga ani nakładów inwestycyjnych, ani środków dewizowyclr, ani wielkich planów' Jezus bowiem wzywa do budowania "więczn.gó i po*rrechnego królestwa: królestwa prawdy i życia, królestwa świę-
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tościi łaski, królestwa sprawiedliwości, miłościi pokoju'' (Prefacja o Chrystusie Królu) - do budowania nowego ładu społecznego, który Pawęł VI
i Jan Paweł II nazwali cywilizacjąmiłości,jako jedynąrozumnąalternaty_

wę dla cywilizacji śmierci, zagrażającej dziśludzkości'
Tę prawdę o królestwie Bozym - królestwie dzieci jednego ojca i braci
pospołu - Jezus głosiłprzez całe swe ziemskie zycie' Głosiłjąw przekonaniu'z" tu prawda - gdy człowiek jąpozna i przyjmie _ wyzwoli go (por' J 8,
3Ż). I zatę prawdę dał życie na drzewie krzyża. Ci, którzy Go przybili do

krzyża, rozeszli się do domów, aby przy pełnych garnkach paschalnych
Świętować swój sukces. Byli pewni, żę razem z zamęczonym na śmierc
Nazareńczykiem złozyli do opieczętowanego grobu na wieki głoszonąprzez
niego prawdę. Biedni, zapomnieli o smutnym doświadczeniu swoich ojców, żę proroka wprawdzie zabić można, ale nie ma sposobu zabicia głoszonej przez niego prawdy. Bo prawda jest nieśmiertelna. Prawdę można
przybić do krzyża, ale przybita zmańwychw stĄe z tym większą mocą'
Przeznaczeniem prawdy jest zwycięStwo. Dlatego ,,Bógz drzewa króluje''.
Z Nim razem królują ci, których ofiara krwi przez rvieki stawała się
i stale na nowo staje się spoiwem królestwa Bożego: Szczepan ukamienow any przezzaślepionych n ienawi ściąbraci, Piotr i Paweł uśmierceni przez
depczących niezbywalne prawa człowieka i prawa narodów do samostanowienia przedstawicieli irnperializmu rzymskiego, Stanisław ze Szczępanowa ubity na Skałce u ołtarza, jak zeńwa ofiarna,przęz ślepowykonu-

jących rozkazy siepaczy królewskich, Maksymilian Maria Kolbe spopie_
1ony * piecu nienawiści i pogardy człowieka. I rvielu, wielu innych' łtórych imiona zapi.sane sąw księdze życia (Ap 20, 15), bo - jak Jezus _
oddali życie' aby bracia mieli życie i mieli je w obfitości (J l0' 11 )'
Jezus, odkąd z drzewa króluje, wzywa do budowania królestwa Bożego wszystki

c

h - zw ł aszcza tyclr, którzy że gnaj ą si ę zn aki em krzy ża i nale -

ządo wspólnoty Kościoła'niby Ą'we kamienie budowani jako żywa świą'
tvnia (l P 2, s.2). Tak samo 1ak przez wieki całe, wzywa i dziś'Czyni to

przez usta Swojego namiestnika' Jana Pawła iI.
ojciec Swięty w ogłoszonymprzez siębie w ubiegĘm roku Kodeksie
Prawa Kanonicznego przypomina podstawowe zadaniaKościoław budowaniu królestwa Bożego tu na ziemi' Zadania te spoczywają na każdym
wyznawcy Chrystusa stosownię do jego położenia i posługi we wspólnocie kościelnej. Przedstawiająsię one następująco: ,,Kościółma obowiązek
i wrodzone prawo przepowiadania Ewangelii wszystkim narodom, niezaleznie od jakiejkolwiek ludzkiej władzy, także z zastosowaniem właściwych sobie środków społecznego przekazu. KoŚciołowi przysfuguje też
prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych również w odniesie-
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niu do porządku społecznego, orźrz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, na ile wymagajątego fundamentalne prawa osoby ludzkiej
i zbawienie człowieka'' (kan. 741 $ l - 2) Wśród Ęch niezbywalnych
praw kodeks szczególnej trosce KoŚcioła powierza dwa prawa, które na|eżązresztądo kamieni węgielnych Królestwa Bo żego, a mianowicie,,godnośći wolnośćczłowięka'' (kan. 768 $ 2).
Jęst zatem zadaniem kazdego katolika - od biskupów i kapłanów począwszy,a na świeckich skończywszy - budować królestwo Boze w życiu

osobistym, rodzinnym i zawodowym' społecznym i narodowym. Budować przez świadectwo autentycznęg o życia chrześcijańskiego, czyli własny przykład,przęz odwazne głoszenie zasad królestwa Bożego zawar'
tych w Ewangelii iprzez modlitwę.
Wszystkie trzy elementy są równie ważne i niezbędne. od jednego
wszakżę trzeba zacząć: od modlitwy o przyjście Królestwa. Mówi poeta:
,,Moim udziałem modlitwa o przyjścieKrólestwa'' (Czesław Miłosz, List)'
Prośbęzawartąw Modlitwie Pańskiej: ,,ojcze nasz, przyjdż Królestwo
Twoje'' trzeba nam powtarzać solidarnię jako związanym węzłem wiary,
nadzięi imiłościdrużynnikom Tego' co zdrzewa króluje i jako spadkobiercom tych, co na sztandarach swych pisali : ,,Bóg - Honor - ojczyzna".
Nie tylko pisali. Piszą i dzisiaj. Piszą nawet własną krwią:
Pusta szosa pod Toruniem. Noc.
Tu się kończy Twoja ziemska droga.

Godzien jeste śprzyjąć,sługo Boga'

chwałęicześćimoc'

Jęszcze cichy krzyk: Panowie, co robicie ?
BĘsk latarek i za ciosem cios,
]eszczę ciało w wodę' Ludzki los
zginąć. on nie zginfi - oddał zycie.

Nie przelewa się na darmo krwi.
Płomień, który w duszy Twojej świecił,
niech na progu nowych tysiącleci
przez za|ewu wody j asno lśni.
lnni teraz Twój podejmą trud,
aby człowiek był człowiekiem, Po1ska Polską
aby służbęswoją apostolską
wolny Kościółwolnym świadczyó mógł.
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Któryś słowom Chrystusa uwierzył
i Przed Jego tronem storszluz'
wyproś światłoi dla naszych dusz'
męczenniku polski' księże Jerzy'

Autor anonimowY - listoPad 1984 r'
Ten, który z drzęwakróluje, Chrystus
źyłemświat(J 16, 33)' Amen' Alleluja!
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l(Iól mówi: odwagi' ja zwycię-

Homilia na Mszy św'zaojca Świętego Jana Pawła II' ojczyznę, górników polegfuch pod kopalnią,,Wujek''
i Księdza Jerzego Popiełuszkę'
16 XII 1984 r.

Bracia i Siostry !
Rodacy spod znaku Krzyżazawszę zwycięskiego
powróci
znaku Clrrystusa, który umarł, który zmańwychwstał' który

!

toczy'
crux dum volvitur orólsl Stoi Vłzyż, choć świat kołem się
usuwasz
zkrzykiem
czy
zdejmujesz
Bezsilny jesteś' który krzyż chyłkiem
nie wyrwiesz! I o jednym
- , s"."u r'uro dubzyżanie wyrwiesz! Pamiętaj,
masz' Krzy ż powróci'
nie
prawa
ale
władzę,
jeszcze pamiętaj : dzierzy sz
na polskiej ziemi'
będzie
i
stać
toczy
się
kołęm
bo stoi irrzyz, ciot' świai
dzień'
zwycięski
wstaje
gdy
jak
noc,
mija
a ty przeminiesz,
modlió
Zebraliśmy ,ię .,u Mr'y {*. ,u ojca św'Jana Pawła II' aby
w gfuktóry
i
niedoli'
w
doli
czas
jest,
każdy
nu*iw
się za tego, ktbry
da_
nas
do
wołał
r'
1982
luĘm
i
w
styczniu
.r,"1 no"y stanu wojennego
Stąt

lekiego kraju'', ale sęrcem bliski i obecny:

"z

Jesteś Sy,,Ńi"3".t"s niewolnikięm! Nię wolno Ci byc niewolnikiem!
pełne
Polska
Chrystusa'
bratem
przez
Ojca
n.ńt'', usynowionym
"ma
czas '
p.u*o, auy uye ojczyzną suweręnnęgo naro du" (Bądź z nami w każdy
||zaojczyzlę'
Modlitwa Jana Pawła
ZebraliŚmy się na Mszy św.zaojczyznę, aby modlić się za Macierz
wszystkich Polaków, o której śpiewamy:

OjczYzno ma'

Tylre razy we krwi skąpana,

Ach jak więlka dziśTwoja rana'
Jak dfugo cierPienie Twe trwa'
Zebraliśmy się na Mszy św.za górników polegĘch pod kopalnią"Wujek'', aby ,nojtie się za naszych braci, którzy godności i wolnośc1 "uY"j
Gziironili i zanasżycie dali - za górników: Czekalskiego' Gizę' Gnidę'
_
rocznicę
trzecią
ka, Kopczaka, Pełkę, Wilka, śtawisińskiego, Zająca w
ich śmierci.

za
Zebraliśmy się na Mszy św.za ks' lerzego Popiełuszkę' męczenn-ika
ołtarze'
na
wiarę i ojczystą sprawę' aby modlić się o jego wyniesienie
nieustraszonym
o chwałęiłogosławionych dla tego, który był świadkiem
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budził nadzieję. Dnia l8 września l983 r. ks. Jerzy prowadził DrogęKrzyzowąpodczas pielgrzymki robotników na JasnąGórę' Przy Stacji XIV tak
wówczas się modlił:
jest pełne
,,Grób nie jest nigdy kresem człowieka. Chrześcijaństwo
przypatrzećw
zawsze
pozwala
Chrześcijaństwo
wiary.
żywej
i
opĘmizmu
krzydrodze
na
obecna
Matko,
grób.
Jasnogórska
poprzez
szłość.Nawet
żowej Chrystusa, w Twoje dłonie składamy wszystkie nasze modlitwy,
wszystkie nasze nięudolne słowa, nasze uczucia' naszę lęki, niepokoje'
nasząufność,nasząnadzieję' naszę postanowienia' Składamy w Twoje
ręce braci naszych, którzy życie swoje oddali, a właściwie,którym życie
odebrano za to, żewalczyli o sprawiedliwość, godnośćczłowieka pracują_
cego. Polecamy Cizwłaszcza braci naszych z kopalni ,,Wujek''' polecamy
i

Ci wszystkich robotników WybrzeŻa, Wielkopolski i całej naszej ojczy-

zny, robotników, którzy swoją bohaterską postawą zaświadczyli, że wierzą.Wlerząże śmięrćnie kończy wszystkiego, że przemoc nie zwycięża,

choć czasami tryumfuje' Włączamy się pokornie, Matko Najświętsza,
w wielki pochód pielgrzymów, których miliony od wieków przybywały
i przybywajądo Twojego Sanktuarium Jasnogórskiego na spotkanie z Tobą

i z Twoim Synem. Dziękujemy Ci, Matko Najświętsza za lo, że dzisiaj
mogliśmy spotkac się z Tobą w gronie ludzi pracujących' ludzi, którzy
pozostali wierni swoim ideałom' Umacniaj nas' Matko, na dalsze dni na_
irego dawania świadectwa prawdzie' sprawiedliwości, solidarności. Do-

pomóż nam budować solidarnośćludzkich serc w naszych domach, w zakładach pracy, wszędzię tarn' gdziekażesz nam trwać na posterunku naszego ży cia" (Cena miłośc i oj czyzny).
Zebraliśmy się na Mszy świętejw czasie Adwentu' Adwent jest cza_
sem nadziei i tęsknoty' Żyjemy w czasie Adwentu naszego narodu, w czasie nadziei i tęsknoty zaprautdą za dobrem, za pięknem, za godnoŚcią
człowieka, za wolnością za pokojem, za sprawiedliwością i miłościąspołeczną za \epsząprzyszłością.Adwent liturgiczny przypomina chrześcijaninowi, że jest człowiekiem nadziei. Adwent narodu przypomina jego córkom i synom, ze mająbyc ludźmi nadziei.
Książę Adam Sapieha w dniu urodzin najmłodszego syna, Adama Stefana (późniejszego biskupa krakowskiego i kardynała) - tj. w dniu l4 maja
l867 r. sformułował podjego adresem następujące życzenle:
wchodząc w to Życie z nadzieją lepszej przyszłości,nie musiał
',oby
tak, jak nam zapewne wypadnie, zejścdo grobu z nadzieją tylko' Chociaż jeże|imuprzemaczono kroczyć po cierniach i cierpieniach, niech przynajmniej na|eży zawszędo tych, którzy nie poświęcąnigdy nadziei dla tak
zwanej teraźniejszoścl" (Ks ięga Sapieżyńska).
18
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Prawdziwy Polak to człowiek, który nigdy nie poświęca nadziei dla
terźniejszości,który nie idzie na kompromis z kłamstwem, złęmi znie-

woleniem.

Rok l95 l ' Czasy stalinowskie. ojciec studenta teologii przygotowującego się do kapłaństwa zostaje wezwany do swojego przełozonego w miejScu pracy' który mu oświadcza: ,,Dowiedzieliśmy się, że pański syn studiuje teologię. Jest rzecząniemożliwą aby syn obywatela, który piastuje

tak odpowiedzialne stanowisko jak pan, został księdzem. Jeżeli pan chce
pozostać na swoim stanowisku, musi pan skłonić syna do zmiany kierunku studiów''. ojciec spokojnie odpowiedział:
,,Po pierwsze - mój syn ukończył już kilka lat temu osiemnaście lat.
Wedfug przepisów obowiązujących w tym kraju jest więc pełnoletni i ma
prawo samodzięlnie decydować o wyborze swojej drogi życiowej. Po drugie ja mam trzech synów i cieszę sięwielkim autorytetem u nich. Gdybym
najstarszego z nich zmusił - jak Pan tego żąda - do zmiany kięrunku studiów, utraciłbym natychmiast caĘ autorytet ojcowski i szacunek, jaki dla
mnie mają. A na to ja sobie nigdy nie pozwolę. Po trzecie - Pan dobrze
o tym wie, ze ja jestem wierzącym i praktykującym katolikiem. Dlatego
jestem dumny ztego,że mój syn pragnie być kapłanem i proszę Boga o to,
aby z niego był kiedyśdobry i uczciwy ksiądz. To wszystko, co mam Panu
do powiedzenia".

Rok 1984. Kilka tygodni temu staje przed dyrektorką szkoĘ nauczycielka. Dyrektorka stwierdza sucho i kategorycznie: ,,Kolezanko! Juz kilkakrotnie prosiłam, aby pani zdjęła wreszciekrzyż w swojej klasie. Jęzeli
pani go natychmiast nie usunie, musi się pani liczyć ze zwolnieniem'''
Nauczycielka odpowiedziała jednym zdaniem: ,,To proszę mnie zwolnic'''
Dzisiejsza liturgia słowa uczy nas tej postawy prawdziwego Polaka
żyjącego w Adwencie narodu.
Św. Paweł przypornina pierwszą zasadę, rządzącątą postawą: Ducha
nie gaście.Unikajcie wszystkiego, co ma chocby pozór zła (1 Tes 5, 19.
2Ż). Człowiek Adwentu zapala Ducha i żyje według zasad Ewangelii.
Św. Jan przypomina podstawowe zadanie człowieka Adwentu, wskanljącnawzór tej postawy w osobie Jana Chrzcicięla: Przyszedl on na świadectwo, aby zaświadczyć o Swiatłości(J l,7). Człowiek Adwentu daje
świadectwo o Światłości - daje świadectwo Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Prorok lzajasz wyjaśnia bliżej, na czym to zadanię człowieka Adwentu
polega: Głosić dobrą nowinę uboginl, opatrywac rany serc złamanych,
zapowiadac wyzwolenie jeńconl i więźniom swobodę, a v'tedy Pan Bóg
sprawi, że rozpleni się sprawiedliwość (|z 6l l. l l). Bo Bóg pomaga tyl'
ko tym, którzy walcząze złem. Człowiek Adwentu nie jest więc człowie19

Taka postawa jest zaprzeczenlem
kiem, który czeka zzałożonyrni rękami'
jest twórcą który dziśtworzy
człowieka Adwęntu. c'ło*i"t Adwentu

,jutro'', tworzy dziśprzvszłość'
l^-.'^^^ l._ Do.*leł II. N:
Narodowego Jan Paweł lI: "Nte
Woła do nu, p.o'oL iu''"go ło*"ntu
nie kosztowała' Natomiast czup.ugrrij-v iur.i"j pol,r<i ńo'i by nu' nic
staautentyczne dziędzictwo pokoleń'
wajmy nad wszystkim, co Stanowi
bojest
wszystkim
przede
Naród zaś
rając się wzbogacic to łi"o'i't*o'
kto
każdym'
Bogaty młodziężą!Bogaty
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u"*i",rinuau;" t'"tałt miłości
czuwa w imieniu prawov,
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Apelu Jasnogórskiego' 18 czerw_
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trwać w nadziei". (Do
zwy"zasie
się zwyciężać złu' ale zło dobrem
ca l983 r. - tan'tże,s. 79)' ,Nie iaj
Promożliwy'
ale
t*dny program'
;iuL;;," l...l. Evłangetl"ln| p'og*'n'
8
3
l9
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g'l*'"i"" J^*ny';1N i"potalanów' 1 8. c zerwca
proroka naszych czasów: Nie
wołanie
Siostry, Bracia!
ale
zwyciężajl' Trudny to program'
'";;;ń'io
daj się zvłyciężaćzłu,.alezło dobrem
Narodu'
Adwentu
możliwy, azarazer\nleodzowny w okresie
nas nic nie kosztowała:
klóra.by
Polski'
Lti"j
Nie pragnijmv
"u'"'''
Narodu z czasów rozbiorów Adam
Zważmy jesz"'"1"ano' e'o'oL łd*entu
polskiego kładzie znak tożsamości
Mickiewicz w xrięso'i'ii'i["1'^'n'o
nad złem - tyln trudnym programem
między walką o zwycięstwo dobra
a nadziej ą lepszej przyszłości
pra_
polepszycie du_szę waszą o tylc polepszyclę
,,o ile powięks'y"i" i
:

*u *urr"l powiększycie granice wasz'e'" . .
słowanas _ ludzi Adwęntu - do tego dzieła
Sw. Jan Chrz"i"i"i
'u.f;ę"u (J l'Ż3)'
mi'. Prostujcie drogę Pańską
'., ^lzr
zyjący w-okręslę
jutra - my :_.:^^.'
Bądźmy pr'"to to*utu-i t"p''"go
WspomoDziewicy
Adwentu'
Adwentu Narodu, ufi'i * po*o" frOtowel
i MiłoSprarviędliwości
nam danej' Matki
życielki, ku pomocy i J'oni"
ściSpołecznej. Amen'

Podwyższenia Kn)'ża Sv'iętego
Homilia la zostala pov'tórzona v'kościele
poległych pod kopalnią
górnikó.w
za
ś*'
v, Kalowicaclt 1ó XIl l985 r' 'o ""y
Stąnisław Bistaznląrł'
ks'
,,lłujek" u'4 tocznicę ich śntii'c'i' ly 'ł-']'rn'ńóźui"j
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w
Dzwony Katedry Chrystusa IGóla i dzwo1ly rozbrzmiewające
i córek polskiej ziemi
szych sumieniach - w suńięniach synów
-Y?*"ją
św'zaOjczyznę- Matkę naMszę
na
miesiąca
nu, rea"go dnia każdego
na-

-

,r| uro"n-uną za JanaPawła II - Pasterza naszego umiłowanego 1 ".".k'
czasów' W dniu dzisiejJ"n'"go- śwńtlanego świadkanaszych trudnych

,'|*1t

""*y

się m-oatie również za Biskupi Komitet Pomocy "Sprawie-

dliwośćiMiłoŚćSpołeczna''wtrzeciąrocznicęjegopowstania.Komitęt
pr'", birkupa katowickiego Herberta Bednorza w zaranlu

in

rułozony

z wielorakąpomocątym
stanu wojennego, od trzeóh lat stara się spieszyć

zostali dotknięci'
wszystkim, ktJrzy jego następstwami szczególnie
również
Przychodzimy
modlić'
się
uuy
to,
tytto
nió
io
ńrzychodzimy
Chrystusa' w słowa odwiecznej Prawdy'
po io, uuy wsłucńać się w
'łowu
powiedział do mnie mój
Roman Brandstaęttęr wspomina: ,,Pównego dnia
sięnabaczJlua"t, Kochaj prawdę, gdy wychodzi z ust prawdy' ale miej
i nieco
lcrótkie
*J"i p.'"a p.u*dą gay *y"i'oa'i z ust kłamstwa(Bardzo
dłuższeopowieści).

wychodzą z ust odPrzychod zimy, aby wsfuchać się w słowa' które
ust kłam*i""rn"i erawdy, ponie ważza\ewająnas słowa' które wychodząz
dzisiejszej
w
które Chrystus
stwa. Chcęm y zatemwsłuchać sii w słowa,
świat'lecz ludzie bardziej
na
przyszło
Światlo
kieruje:
nus
Ewangelii do
ich uczynki' Każdy boumiłowali ciemnośćorrz"tr świat[o.'bozłe były
światłai nie zbliża się do
wiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi
j'go
uczynków' Kto spełnia wymagania światła
światła,aby nie potępii,,
dokonane w B ogu
s
zbtiża się do światła,ory śięot'a'ało, że j ego uczynki ą

(J3, 19-21

'

).

znaczy po-

Wsłucha! się w słowa, które Chrystus do nas dziśkieruje,
jąprawdądla siebie'."Słokochać zawańąw nich prawdę, to jeśtuczynić
dziśsie*"- zy"lu'', Słowem kształtującym naszeŻycie'Dlatego chcemy
też
czy
w Bogu'"
"dopuszbie zapytać, czy ,,naszęczyny są dokonywane
światłości'"czy też '.'synaczyjesteśmy
,'synami
ni"piu*osci''
,r'u^yśię
mi ciemności''. Chcemy,.otić

nu'' *ielkopostny rachunek sumienia' Sw'

nam nasze chrzePu*"ł * czytanym d'is Lis"le do Efezjan przypomina

dobrych czynów
ścijańskie zadanię: Jesteśmy styvorzeni w Chrystusie dla
(pi z, to). Dlatego trzeba nam uświadomić sobie to wszystko' co temu
jest sens wielkoPost)adaniu rię rpo"ói*ia i usunąć znasze1o życia' Taki
Chry,r"go.u"t unilu sumienia Polaka, który zalricza się do wyznawców
stusa.
---

skąpana' ach jakwielka
pomyślmy i zastadziśiwoja ,unu,1iuzć dfugo cierpienie twę trwa!'' Alę
nie przyczyniamy
i
nówmy śięu"r.i*i" * tęriczas Ńi"tki"go Postu, czy
cierpienia?.
.ny slę ao rozdzierania tej rany i nie przedłużamy tego

śpi"*u-y: ,,Ojczyznoma, tyle razy wekrwi

-

chrzeCńubimy się tym, że jesteśmy narodem w olbrzymiej większości
zajmujemy
że
ścijańskim. A równoczeinię zdumiewamy narody świata'

rozwody' zabi_
wsiod nicrr czołowe lokaty, gdy idzie o spożycie alkoholu'
narodoje
wadami
naszymi
janie dzieci nienarodzony"ń. żaumie*amy
w poję_
wadami
również
*y-i, którę - powiedzmy sobie to otwarcie - są
czyny
ale
Bogu'
w
ciu chrześcijańskim. Nie są to czyny dokonywane
cierkojąjej
nie
i
nieprawości. Sąto czyny, ktore nie |ecząranojczyzny
i
córek
synów
czynem
i
pi"niu - caĘ ten bolesny rozziew między słowem
jestznakiem jego tożsamo_
.'urodu, który szczyci się tym, żęznakkrzyża
ścinarodowej.
przyJesień l980 roku. Triumfalny powrót krzyzry do szkół' Uczniowie
slę
zgodzi
że
pewni'
Są
noszązentuzjazmem krzyż do wychowawczyni'
szkolnej'
klasy
z
tylko
nie
na umieszczenie go w klasie. Znająjąbowiem

i

zkościoła.Tymczasem spoiykają się z odmową' Skonsternowani'
pytają:,,Dlaczego?'' Wychowawczyni wyjaśnia spokojnie: "Chcecie
urryz'rui;""lć w1lasie. JLst to znak wyznawców Chrystusa. Zastanówcie
a|e

jaka jest
się, iat ie jest wasze zachowanie, jakie jest wasze słownictwo'
jest
życie
waszę
czy
drodzy,
Moi
pracy'
*asra pilrros ć izaangażowanię w
przyrzekniecie'
mi
Jeżęli
tym'
nad
spójne z tym znakień? Zastanówcie się
i" ź^i"ni"i"swoje postępowanie, z radością spełnię waszą prośbę'''
Wielkopostny rachunek sumienia prowadzi nas do odnowy wielkopostgo' Fundamentem odnonej : do odrodzeni a naszego ży cia chr ześcij ańskie
jej synów i cówęwnętrzna
odnowa
wy społecznej i odnowy ójczyzny.1est
odważspojrzeć
trzeba
prawdzie
Tej
.ei -l"st nasza odnowa, moja itwoja'
Prawdy' Tę
nie * o"ry. To jest prawda' która wychodzi z ust odwięcznej
ją
swoją'
uczynić
prawdę trzeba pokochać, to znaczy'.
' Doiego zailantawzywa nas Chrystus - odwieczna Prawda - w tęn cZaS
Wielkiegó Postu. To zadanię zawartejest w Jego słowach: Nawracajcie
Polakom
się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15)' Przez te słowa chce nam
nie
tkwi:
nich
w
swymi
korzeniami
która
l985 przybliżyć pra*ię,
"Jężeli
jąw
sobie''.
zmień
rzeczywistości,
ciebie
potrafisz zmienić otaczającej
ŻŻ

E-

Zmieniajmy więc w sobie otaczając ąnas rzęczy\,łistość.Tylko tą drodziełaprzyłoĄ podobny
jest do Syna z Mickiewiczowskiej opowieści: ,,Leżałapewna niewiasta
w letargu, i wezwał syn l,ekarzy. Rzekli wszyscy lekarze; Wybierz jednego
z nas, aby jąleczył.
Rzekł jeden lękarz: Ja będę ją leczył podług nauki Browna - ale drudzy
odpowiedzieli: Zła to jest nauka; niech lepiej w letargu |eży i umrze, niż
gdybyś jąmiałleczyć podfug Browna.
Rzekł drugi: Ja będę ją|eczył podfug nauki Hannemana;_ odpowiedzieli drudzy: Złato nauka; niech lepiej umrze' niż gdybyś ją miał\eczyć
podług nauki Hannemana.
Tedy rzekł syn niewiasty: Leczcie jakkolwiek, bylebyściejąwyleczyli! - Ale lekarze nie chcieli się zgodzić,jeden żadnym sposobem nię chciał
gą mozemy ją zmienić' Każdy, kto rękę do tego

ustąpić drugiemu.
Tedy syn z ża|em i rozpaczązawołał; o matko moja! A niewiasta na
ten głos syna zbudziła się i wyzdrowiała. Lękarzów wypędzono" (Księgi
pielgrzyms twa pols ki ego).
Im więcej nas będzie, którzy zawołamy: ,,o matko moja'',

Ęm prędzej

Ojczyzna ku nowemu życiu i wolnościpowstanie. Zachęca nas do tego
wieszcz naszych trudnych dni, Czesław Miłosz:
,,SĘszałem ten głos nieraz we śnie
I, co dziwniejsze, rozumiałem mniej więcej
Nakaz albo wezwanie w nadziemskim języku:
zaraz dzięń
jeszcze jeden
zrób co możesz".

A Ty Chryste - Synu Bozy,,bogaty w miłosierdzie'', który zwycięy-

łeśzło i moce ciemno ściprzez Mękę i Krzyż i Zmartwychwstanie Twoje,
daj nam siłę do zmienienia w świecieotaczającej nas rzeczywistości - do

walki, której kresem jest uczestnictwo w zwycięstwie Twojego Zmartwychwstania - w wolności dzieciBożych. Amen.
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Homilia na Mszy św'za O1cryznę
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So1idami ',Solidarnością serc''

!

Zebraliśmysię na Mszy św.za Ojczyznę w piątą rocznicę podpisania
Społecznych" przezkomitety strajkowe i rząd w Gdańsku'
',Porozumień
się
śzczecinię i Jaitrzębiu, których najbardziej dojrzałym owocem stała

zarazem' zrodzony
,,Solidarnośc" - zwięek zawodowy i ruch społeczny
z woli narodu. Zebraliśmy się na tej Mszy św', aby Jezusowi Chrystusowi'
Królowiwieków'(l Tm 1, l7)tPanupanujących (l Tm6, l5)powierzyć
i te'
sprawy naszej ojczyzny - i te sprawy przeszłe i te sprawy teraźniejsze'
Króla
obliczu
w
aby
po
to,
,p.u*y prrysrłć. Ale zebraliśmy się równiez
kłólów i Piro pr,ró* (Ap 19, l6) wszystkie te sprawy rozwaŻyĆ'
Dwa dni temu, 29 sierpnia, mury naszej Katedry Chrystusa Króla

gościĘuczestników ogólnopolskiej Pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia
ćzłowieka' Dzień ten nie był przypadkowo wybrany' 25 lat temu'
która
tj. w 1960 r., w tymze dniu zdelegalizowano Krucjatę TrzeŹwości'
ks"
przewodniczący'
jej
załoŻycie|i
a
ńiułu .*ą siedzibę w Katowicach,

Franciszek Blachnicki, został wtrącony do więzienia' Mijaty |ata' Zdawa'
narodowi'
ło się, że to wspaniałe dzieło, które jeden tylko miało cel: służbę
raz na
władz
zarządzeniem
bezmyślnym
tego
zostało samowolnym i do
jak
zpo_
Feniks
odżyło
7O-tych
w
latach
zawszepogrzebane. Tymczasem
a
mianowicie
dzieła,
wspanialszego
piołów w |ostaci 1eszcze
"Krucjaty

wy,*ol.niuCzłowieka'',któraswoimzasięgiemobjęłacałykraj.Jejro-

I

dowód jest praktyczną iiustracją prawdy, sprawdzonej w doświadczeniu
idęi'
dziejów człówieka, żę ruch społeczny wprawdzie rozbić można' ale
żyją
rozbijaj
co
Ci,
można.
%
nie
zabić
sercach,
ludzkich
w
zakórzenionej
a idea żyje
iluzj ą zwycięstwa. Przemij aj ą i odchodzą w mrok zapomnienia'
Idea boaat".j'i .o't*ita - silniejsza i bardziej prężna, niz przedtem była'
ją
sercu'
w swoim
wiem umiera tylko wówczas, kiedy człowiek zabija
W to doświadczenie dziejów trzeba nam się wpatrzeć dziś,kiedy obwpatrzeć'
chodzimy piątą rocznicę pamiętnych wydarzeń sierpniowych jest
to
czas najA
uby *y"iĘnąć wnioski piaktyczne na dzień dzisiejszy'
będzie'
co
zaś,
trudni;js' ponieważ tó, co było, legło w gruzach, tego
grozi
który
jeszcre nie widać - a Serce szarpie gryzący smutek zwątpienia'
próby
charaktei
utratą nadziei. Dzień dzisiejszy to czas doświadczęnia
zwycięrów, to czas' w którym rodzi się utrwalenie klęski, albo przyszłe
pytana
filmu
stwo. W ,,Człowieku z żelaza" Wajdy uwięziona bohaterka
Ż4
I

I

I

nie;
co będzie' jeŻeli przegracie?'', odpowiada z dziwnym spokojem:
',A
,,Będziemy grali dalej!'' odpowiedź godna córki rodu Polaków, o których
mówi Cyprian Norwid: ,,Łatwiej nam podać ręce w kajdany, niż myślskrępować'''
Taką odpowi ędźmoże dać tylko człowiek nadziei. Czesław Miłosz
chciałbym zostać zaliczony do tych, którzy - jak
w Ziemi Ulro pisze:
',Nie
mówi św.Paweł - nie mają nadziei'' (por. Ef 2, 12)' Dlatego podstawowym zadaniem dnia dzisiejszego jest dla nas: b y ć c z ł o w i e k i ę m
n a d z i e i' Człowiek nadziei to człowiek, który zawierza i potrafi sprostać trudnej prawdzie' zawarte1w słowach Chrystusa: Zaprawdę, zaprawcIę powiadanl u)anl.' Jeżeli ziarno pszenicv wpadłsz1l w,ziemię nie obttmrze,
zostanie tvlko sąno, ale jeżeli obumrze, przytlosi plon obfiry' Q 12,Ż4).
Są to słowa' które znalazły swoją weryfikację w życiu Tego' który je
wypowiedział' Do ludzi bęz nadziei _ do uczniów, którzy gnani rozpaczą
opuścili Jerozolimę po straszliwym doświadczęn iu Ktzyża i Golgoty swojego Mistrza, Jezus rzekł n a drodze do Emaus: o nierozumni, jak nieskore
są v)asze serca c]o wierzenia we wsz1lstko, co powiedzieli prorocy! Czy
Mesjasz nie ntiął tego cierpieć, aby wejśćdo Swej chwały? (Łk24,25)'
A było to cierpienie straszliwe. Wisiał nakrzyżu opuszczony przezludzi
i opuszczony przezBoga. Miarątej przerażającej samotności konania był
krzyk, który wyrwał się z umęczonego Serca: Boże mój, Boże mój, czemuś
nlnie opttścil ? (Mt21 ,46).
Jęzus w tym krzyku (Ewangelista mówi, żę zav'olał donośn1'm gło'
sen - Mt 21 , 46) zawarł i wziął na siebie krzykkażdego ciemięzonego
narodu i kazdego zniewolonego człowieka, aby go przeobrazic w wolność
zI-lraItrvyclrwstania. Ks. Józef Tischner pisze: ,,Swiadectwo o wolności musi
wznosić się pona<l pustynią /'../ Największym bowiem cudem wolności
jest to' żę tnoże się ona wyłonić z największego zaprzeczenia wolności'
Czyż najbliŻsl wyzwolenia nie byli właśnieci, którzy żyli w najgłębszym
zniewoleniu?'' (I,l/ezluan i clo wolności,Zeszyty Studium Społecznej Nauki
Kościoła,z.7). Anowy biskup katowicki Damian Zimoń w dniu swojego
ingresu przypomniał tę samą prawdę mówiąc: ,,Nie ma krzyżabęz zmartwyclrwstania. KaŻdy krzyż niesiony za przykładem Chrystusa owocuje
zmartwyclrwstaniem' KaŻdy, kto dźwiga krzyż, rodzi zmartwychwstanie.
Krzy Ż jest Jutrzenką Zmartwychwstania ! /...i. To j est zarazem ostateczną
treścią naszej wiary' która zwycięża świat (por. l J 5' 4)''.
Człowięk nadziei, człowiek żyjący nadzieją teraz' staje się - itylko
on stać sięmoże - b u d own i czy m przy s zło śc i. Dlatego
w naszych rękach |eżyk|ucz do przyszłości,bo ludzię bez nadziei sągrabarzami przyszłości,a jedynie ludzie nadziei są w stanie budować przyŻ5

szłość.To zadanie budowania lepszej przyszłościw trudnej teraźnlejszości,dobrze oddają słowa psalmisty: Którzy we łzach sieją, żąćbędąw radości.Postę1lująnaprzód wśród płaczu, niosąc ziarno na zasiew Z powrotem przychodząwśród radościprzynosząc swoje snopy (Ps 126,5 - 6).

Człowiek nadziei nigdy nie mówi, usprawiedliwiając swoją rzekomą
niemoc: ,,Cóż ja mogę, głową muru nię przebiję''. Każdy bowięm, kto
staje w szeregu ludzi bez nadziei, utwierdza zniewolenie. Poeta zachęca,
abyśmy przyłączy|i się do tych, którzy chcą budować przyszłość:

Żyjeszlu,

teraz.

Hic

et nunc.

Masz jedno życie, jeden punkt.
Co zdążysz zrobic, to zostanie,
Choćby ktośinne mógł mieć zdanie l'..l.
I pĘniesz w tym społecznym fakcie,
Jak orzech w Nilu katarakcie.

Nie jesteś jednak tak bezwolny,
A choćbyśbył jak kamień polny,
Lawina bieg od tego zmienia,
Po jakich toczy się kamieniach.
I, jak zwykł mawiać juz ktoś inny,
Mozesz, więc wpĘń na bieg lawiny.
Łagodź jej dzikość,okrucieństwo,
Do tego też potrzebne męstwo,
A chociaż nowoczesne państwo
Na słuzbę grzmi samarytańską
Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni,
Byśmysię dobra wyrzec mogli.
l mówiąc: krew jest dzisiaj tania Zasiąśćspokojnie do śniadania,
Albo konieczność widząc bredni
Uznawać je za chleb powszedni.
A więc pamiętaj - w trudną porę
Marzeń masz być ,,ambasadoręm''.
Czesław Miłosz, Traktat moralny

ZwięzĘ program budowania przyszłościzawiera dzisiejsza Liturgia
Słowa. Domaga się ona od nas wiemości wobec nauki Chrystusa (por. Pwt
4, l ), którąznamy,wprowadzac w czytt, abyśmynie byli tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie (Jk 1,2l-22) i zvłraca uwagę na to, że najŻ6

groźnięjsze dla człowieka i narodu nie jest zło zewnętrzne, ale zło, które
pleni się w sęrcu człowieka i narodu' Zwnętrza bowiem _ mówi Chrystus
dziśdo nas w Ewangęlli - z sercą ludzkiego pochodzą: złe myśli, nierząd,
kra dzi

eż e,

zab ój s tw a,

c u

dzoł ó s tvv a,

c h

ciwo śc, przew ro

tn ośc,

po ds tęp, wy -

uzdanie, zazdrośc, obelga, pycha, głupota /'.'/. Słuchajcie mnie wszyscy
i rozumiejcie /'''/" wszystko to zło z wnętrza pochodzi (Mk7,2l-23)'
Warunkiem zatem uzyskania prawdziwej wolności prze z człowiekai naród - i to warunkiem istotnym - jest wewnętrzna wolnośc odzłat grzechu.
Wedlę nauki Chrystusa nie można Sprawy stawiać w ten sposób, że najpierw trzeba uzyskac wolnośc zewnętrzną w skali narodowej, a potem
można myślećo wychowaniu człowieka do wolnościod wad osobistych
i przywar narodowych. Chrystus bowiem uczy, że najpierw człowiek musi
się wyzwolic wewnętrznie od ulegania przemocy zła, grzechu, kłamstwa,
słuzalczościi strachu, bo tylko na tej drodze tworzy się warunki do uzyskania wolności zewnętrznej' Naród wewnętrznie wolny w swoich synach
i córach, złamie w końcu pęta zewnętrznej niewoli.
Fundamęntem i gwarantem tego procesu wewnętrznego wyzwolenia
człowieka, prowadzącego do wyzwolenia narodu, jest Chrystus. o łm
wewnętrznym związkumiędzy wolnościąnarodu a Chrystusem mówi Piotr
Skarga: ,,Ten stary dąb tak urósł, a wiatr go żaden nie obalił, bo korzeń
jego jest Chrystus'' (Kazanie sejmowe 1Ę. Dlatego nowy biskup kato-

wicki w swoim ingresowym orędziu zachęcał nas do włączenia się
w ten procęS wyzwolenia człowieka i narodu tymi słowy: ,,Chrystusa /

...l uczyńcieniejako na nowo - lo znaczy świadomiei z własnego wyboru,
fundamentem Wasze go ży cia chrześcij ańskie go, fundarnentem Waszych
rodzin' fundamentem Waszych wspólnot parafialnych, fundamentem Waszych miejsc pracy. Budujcie solidamość w Chrystusie i Jego miłościku

człowiekowi,

a

będziecie silni Chrystusem. Człowiek Bogiem silny budu-

je rodzinę Bogiem silną zaśrodziny Bogiem silne budują Wspólnotę KościołaBogiem silną a Wspólnota Kościelna Bogiem silna buduje Naród
Bogiem silny, zdolny odrodzić się ku nowej wolnościi lepszej przyszłości''.Prymas Polski zaś,kardynał Józef Glemp, w kazaniu wygłoszonym
kilka dni tęmu, 26 sierpnia na Jasnej Górzę w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej' dodawał nam wszystkim otuchy, mówiąc o ,,Synu

Bozym zrodzonym z Niewiasty ku wyzwoleniu ludzi": ,,ldziemy przez
życie z wiarą a jest to wiara całego Kościoła,w którym żyje Chrystus
Zmańwychwstały, którym kieruje Duch Swięty, w którym jest obecna
Matka Najświętsza. Wiara oznaczaobęcnośc Boga wśród swojego ludu'
A Bóg to potęga. Bóg daje rozwiązanie tam, gdzie człowięk l..'l nie widzi
wyjścia.Pan r]a silę swojentu ludowi (Ps 29, l1)' Pan da wyzwolenię swojemu ludowi!

Ż1

Pahonką zaśtej wiarą zwycięskiej dro gi, nadziei buduj ących przyszłość,
jest Maryja - Dziewica Wspomozycielka, ku obronie narodu naszego dana.
Tę prawdę wyraził słowami trzynastej Stacji Drogi Krzyżowej, którąprowadził podczas pielgrzymki na Jasnej Górze w dniu 19 IX 1983 r. Sługa
Bozy ks. Jerzy Popiefuszko: ,,Jesteśmy wdzięczni Matce Bożej, która była
podktzyżemswojego Syna, za to, ze od początku dziejów naszego narodu
jest ciągle podkrzyżem naszego narodu, zalo, że dla naszego narodu jest
Królową ale jest jednocześnie i Matką. Jest z narodem, który cierpi. Dzisiaj potrzebna jest nam Maryja bardztej jako Matka niż jako Królowa.
Matka, która pomoże nam rozumieć wiele trudnych spraw, która pomoże
nam nie utracić nadziei. Potrzebna nam jako Matka, która poprowadzinas
do zwycięstwa, które musi przyjść- jakpowiedziałzmarĘ Prymas -przez

Muryję'''
Matko Boska, solidarna z nami, prowadŹ w doli i niedoli, naucz nas
nowej solidarności serc - zwycięŻania zła dobrem'
Matko Boska, dopomóz nam do zwycięstwa. Pod Twojąobronę.'.
Królowo Męczenników, Królowo Wymawców, Królowo Polski, módl
się za nami.

Amen.

Homilia na Mszy
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Bracia i Siosrry !
Powołani w Chrystusie do godności Synów Bozych
Dziedzice Wolności l

W wigilię 67 rccznicy Święta Niepodległości, odzyskanej w l918 r.
przęznasz naród po latach haniebnej niewoli, gromadzimy się wokół Chrystusa na Mszy św.zaOjczyznę- gromadzimy się wzorem naszych praojców, którzy sprawy Narodui ojczyzny wiązaliz Chrystusem l iregó Nu.;_
ofiary czerpali siłę jednoczącą i odwagę do sfużby ala'traju,
1więtszej
Wspólnej Macierzy wszystkich Polaków, i dla świętegodziedziótwa wolności.To nie my, to nie dopiero nasze pokolenie zrodziło ideę Mszy św.za
ojczyznę. Sięgnęliśmy Ęlko w czasach trudnych dla Narodu do iradycji,
przekazanej nam przez naszych przodków. o tej tradycj i świadczyAiam
M icki ewicz w Ks i ę ga c h p i e l gr zy m s tw a p o l s ki e go :,,P rzętoż wy ziczy naj
cie radę i zmowę obyczajem przodków, idąc na mszę i do komunii, a co
wtenczas uradzicię mądre będzie.
I nie widziano nigdy, aby ludzie byli niezgodni dnia tego, kiedy przy_
stępowali pobożnie do komunii, i aby dnia tego byli lękliwi''.
o Chrystusa opierała się nadzieja ciemiężonego przezzaborców narodu oraz wytrwałe dązenie do odzyskania niepodległości. Na Eucharystycznych z Chrystusem spotkaniach naród, zakuty w kajdany, uczył się śpiewać błagalną pieśńnadziei:
Przed Twe ołtarzę zanosim błaganie ojczyznęwolną racz nam wrócić, Panie

!

Tak samo my dziśna naszych mszalnych spotkaniach uczymy się śpiewać nową błagalną pieśń nadziei, skierowaną do Matki ctrrystuśa- rurutr.i
zwycięskiej nadziei ku obronie wolności naszej nam daną:

o Królowo Polskiej Korony,
Wolność,pokój i miłośćraczdać,
By ten naród boleśniedręczony,
odtąd wiernie przy Tobie mógł trwać.
Nie starcza jednak samo śpiewaniepieśninadziei. Nie wolno ograniczyć się do powtarzan ia wersetów pieśninadziei :,,O jczy zno ma, ty|ć r azy
29

twe krwi skąpana''' Smaga przestrogą ostrą i gorzką poeta, piszący w czasach niewoli, autor

Księgi Ubogich,

Jan Kasprowicz

:

Rzadko na moich wargach Niech dziśto warga ma wyzna Jawi się krwią przepojony,
Naj droższy wyr az: ojcty zna'
Widziałem, jak się na rynkach

Gromadząkupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją naj głośniejwypowie'
Widziałem, jak między ludźmi
Ten się urządza najtaniej,
Jak poklask zdobywa i rentę,
Kto l<rzy czy, iż żyje dla Niej'
Widziałem, jak do Jej kolan Wstręt dotąd serce me czuje Z pokłonem się cisną i radą
NajPosPolitsi szuje.
Widziałem rozliczne tfumy
Z pustą leniwąduszą
Jak dźwiękiem orkiestry świątecznej
Resztki sumienia głuszą.
Sztandary i ProPorczYki,
PrzemowY i ProcesYje,
oto jest treśćMajestatu,
Który w niewielu żyje.

.

Więc się nie dziwcie - ktośmoże
Choć milczkiem słusznośćmi przyzna Że namych wargach tak rzadko
Jawi się wyraz'. O1czyzna
Słowa poety przywodzą na myślprzestrogę ChryStusa, skierowaną do
uczniów w Kazaniu na Górze: Nie każdy, który mi mówi: Panie, Pąnie,
30

ojca'
lecz ten' kto spełniawolęmojego
wejdzie do królestwa ttiebieskiego'
który jestv' niebie (Mt

7,2l)'

.
jest tlogika Ewangelii' Słowa'

Słowom.,rur'u,o*u'', ")yt c'yny'Taka
pusie' Liczą się tylko te.słowa' tt.o1 1którym nie towarzyszą'łnv, 'ą
które trzeba przekuć w czyn' 1est
ffi |.r.t ut. * .ryn. rńi'
jest wła-

ó;il;;.

'Ń"m'
z nas' To
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OjczYzna lo tY, OlczYzna
jeden z wielkich twórców kultuodzywa ,ię ao nu' oi'r.rł*i niewoli

'

- Juliusz Słowacki:
'
ry narodowej

''

jeden prosty człowiek możę'
,,z;urn"ńPolski być
Jak w ziarnku żyta całe przyszłe zboże" '

3l

Niczym refren wracają słowa wteszcza w przemyśleniach Wincentego Witosa, które umieszczono na tablicy ku jego czci, wmurowanej w Katedrze Warszawskiej i poświęconej przezPrymasa Tysiąclecia w dniu 28

grudnia 1985

r.:

,,Potęgi Państwa i jego przyszłości
nie zabezpieczy żaden, chocby największy geniusz'
IJczynić to moze cĄ świadomy swych praw i obowiązków naród''.
Te przemyślenia o budowaniu przyszłościzespolonym wysiłkiem ludzi dobrej woli' czerpiącym ożywcze soki z logiki Ewangelii o Słowie
które Ciąłem się staje (por. J 1, l4), weszły na trwałe do skarbnicy naszego
narodu jako jeden z ęlęmentów jego samoświadomości.Świadczą
o tym wymownie słowa współczesnego publicysty i satyryka Jacka Fedorowicza. Na spotkaniu przy kościele o. oblatów w Katowicach-Koszutce
pod koniec swojego wykładu o kulturze ntezależnej - mówiąc o potrzebie
dania odporu postawie biernej i sfuzalczej przez postawę czynną - powiedział: ,,To jest wspaniałe, że dzięki Kościołowiznajdujemy miejsce, w któmożna nie kłamać l...l . Praca dla kraju jest przede wszystkim wybo_

rym
rem moralnym i tym większą ma wańość, im mniejszą wagę przykłada
wybierający do praktycznych efektów swej działalności. lnnymi słowy:
robi tak, bo mu nakazuje sumienie i koniec. Nie zastanawia się, czy warto
czy nie. Strona praktyczna owszem, jest istotna, ale nię wpływa na kierunek wyboru. Ja myślę, ze siła społeczęństwa i jego zdolnośćdo decydowania o swoim losie w warunkach niewoli nie wynika z wykalkulowanych
szans, uświadomienia realnych możliwości,ale z sumy działań jednostek,
które bez oglądania się na innych, podejmują decyzje zgodnie z własnym
sumięniem''.

Logikę Ewangelii o nadrzędnej wartościprostego czynu nad pustosłowiem kalkulacji, o sensownościtakiego czynu,ukazuje nam dzisiejsza Liturgia Słowa w postaci pozornie bezsensownej postawy wdowy z Sarepty
Sydońskiej, która pomirno widma własnej i syna śmierci głodowej decyduje się podzielić resztą zywności z prorokiem, ukrywającym się przed
tyranem gnębiącym jego naród, i w postaci wdowiego grosza' azvłłaszcza

jego oceny przez Chrystusa. Proste czyny, wrzucane do skarbony dziedzictwa narodu przez|udzi prawego sumienia, stanowią o bogactwie tego
dziedzictwa na dziśi decydować będą o jego bogactwie na przyszłość.
Z sumy tych prostych czynów wyrośniesiła społeczeństwa i jego zdolnoścdo decydowania o swoim losie w przyszłości, wyrośnie nowy wymiar wolnej o1czyzny i nowa godnośćSuwęrennego państwa, które - jak
3Ż

mówił Jan Paweł II w swojej homilii na Jasnej Górze w dniu 19 czerwca
l985 r. - będzie zdolnę do ,,promowania wolności narodu'''
Innej drogi nie ma. Każdy z nas musi stać się kimśsuwerennym z własnego wyboru, osobą wewnętrznie wolną podejmującą decyzję zgodnie
z własnym sumieniem, człowiekiem o postawie czynnei, Polakiem szanującyn swoją godnośći godnośćswojego brata.
W cytowanej już homilii Jan Paweł II przypomina o konieczności nauczenia się podstawowej prawdy o wolnościnarodu, którą sformułował
w następujących słowaclr: ,,Naród ginie, gdy znieprawia swojego duclra naród rośnie,gdy duchjego coraz bardzie.j sięoczyszcza, tego żadne siĘ
zewnętrzne nte zdołajązntszczy c|"
,,Do oczyszczenia duclra narodu - mówił dalej Papież - potrzeba'
abyśmy wyostrzyli ,,naszą wrażliwoŚć w zakresie podstawowych pralv
człowieka i praw Narodu: zwłaszczaprawa do wolności, do suwerennegcl
bytu' do poszanowania wolności sumienia ireligii' praw ludzi pracy (a tak_
że wyostrzyli naszą wrażliwoŚc na to, że) rnamy różne ludzkie słaboŚci,
wady i grzeclly, i to grzeclry ciężkie, o których stale musimy panriętać
i stale z nich się wyzwa|ac".
Każdy Czyn w tym kierunku, wyostrzający nasząwrażliwość moralną
i oczyszczający przęz to ducha narodu, 1iczy się na wagę złota, bo umacnia
wolnośćnarodu. Każdy taki czyn, każdy choćby tak niepozomy jak wdowi grosz.
Dlatego dziś- w rvigilię 67 rocznicy Święta Niepodległości - chcemy
na ołtarz ofiarny' na któryn-r uobecnia się ofiara Krzyżowa Jezusa Chrystusa' owocu.jąca Zrrrartwychrvstan ienl i urnacniająca dziedzictwo wolnościprzybranyclr Synów Bożych, chcemy na ten ołtarz dać nasz wdowi
grosz. Chcerny go dać w imię logiki Ewangęlii, która dornaga się' aby
,,słowo stało się ciałerrr''' aby słowo ,,Ojczyzna", które nas tu zgromadziło,
zaowocowało dojrzałyrn cZyneln.
Tyrn czynenr, tym wdowin1 groszeln - będzie naszę wołanie o uwolnienie uwięzionych braci i sióstr' Wołarny nie tylko dlatego, że w dniu
dzisiejszym kończy się,,Tydzień Solidamości z więzniami politycznymi''
i nie tylko dlatego, że Episkopat Polski na swojej ostatniej Konferencji
Plenarnej w Warszawię dwa dni temu wezwał władze państwowe do trwałego rozwięania problemu więźniów politycznych w naszym kraju przez
przyznanie społeczeństwu większyclr swobód obywatelskich. Wołamy, bo
zgrornadziliśIny się w irnię Chrystusa' który solidaryzuje się z naszymi
uwięzionymi braćrni i siostrami i oczekuje od nas tego samego' mówiąc:
B),łem w, więzieniu, a pr4lszli!ęię do mnie (Mt 25, 36).

-1 -1

polnoDo tego wołania clrcemy dołączyć nasz wdowi grosz w postacl
słów
pornni
sióstr,
i
braci
cy rnaterńlnej dla roclzin naszych uwięzionych

wieszcza,zapisanychwKsięgachpielgrzlłlłlstwapolskiego

L

Swięto Powstania i Swięto
,,Wy zaśob.łlodź"i"święta wasze narodowe:

Święto Wawru, obchódźcie obyczajem przodków waszych'
idąc z rana do kościołaI poszeząc łJzień cały'
A pieniądze, oszczędzone <inia tego od gęby waszej' dajcie starszyrll
żadęn nie zana karmienie matkl o1czyzny. A takiego obchodu ani urząd
i
schodzić się
wielkie
dorny
broni' ani potrzebana taki obchód najmować

crocho*skie

i

grornadnie na rynkach".
ClrceMarrry jes zćze jeden wdowi grosz w zanadrzu" naszą rnodlitwę'
jaki
dźwigająnasi
głosem prosić Pana' abykrzyżuwięzienia,
,.y
'godnyr.
Chcemy
bracia i siostry, w Zlnartwycl-rwstanie wolności zamięnić raczył.
Słowa:
Liturgii
prosić słowarni psalmisty z dzisiejszej
,'Panie, który wiary dochowujesz na wieki,

UciŚnionyrn wylnierzasz sprawiedliwośc
i wypuszczasz na wolnoŚć więźniów'''

otwórzbramywięzieniadlauwięzionychnaszyclrbraciisióstr.Bła-

którą
gamy Cię, Panie, zapośrednictwern Twej Matki, a naszej Królowej'
Amen'
dałeś.
nar-n
ku obronie naszej wolności
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Bracia i Siostryl
Zjednoczeni SolidrrnościąAdwentowego Oczekiwania!
Trzy tygodnie tenlu, w Uroczystość Chrystusa Króla, odbyło się w naszej Katedrze poświęcenie figury św.Barbary, patronki górników, która
bez mała l 700 lat temu polriosła śmierćmęczeńską w czasie prześladowania za rządów cesarza Maksyrnilian a Dazy. Wolała umrzeć, aniżeli zdradzić wyznawane przez siebic ideały i rvartości Ewangelii. oddała życie za
wiarę w Clrrystusa - w obronie triezbywaluego prarva człowieka do wolnościreligijnej i w obronie godności człowieka, której nieodzownym wymiarenr jest to właśnięprawo. Jej nręczeńskie świadectwo sprarł'iło' że
stała się ona nosicielką rvartości'nosicielką wc iĘ żywą o czyll1 śu,iadcz)z
chociażby jej - trwający od wiekórv - kult na polskiej zielni. Gómicy zwracająsię do niej jako do osoby żyjącej w Swiętyclr obcowaniu' a nie jak do
zanrarłeg<.l w lristorycznyln kształcie reliktu przeszłości.Tymczasem ci,
którzy ją o śmierćprzyprawili' odeszli bezpoivrotnie wraz z systemem
społeczno - politycznytn, który reprezentowali, podlegając nieubłaganemu prawu zwycięstwa prawdy nad kłamstwerrr, nriłościnad nienawiścią
i wolności nad tyranią. Tę prawdę w obrazowy sposób oddał Henryk Sienkiewicz, pisząc rv Quil vatlis. ,,l tak nrinął Ne ro, j ak I:rij a wiclrer, burza,
pożar, wojna lub rnór, a Bazylika Piotra panujc dotąd z wyżyn watykańskiclr lniastu i światu''.
W rzędzie męczenrrików _ obrońcórv godnościczłowieka w wytniarze
jednostki iNarodu oraz jego niezbywalnego prawa do wolności religljnej
staje w naszych czasach ks. Jerzy Popiełuszko. Jego grób, który odwiedz|ło już w lnodlitewnym pielgrzymowaniu setki tysięcy ludzi z kraju
i z zagranicy' świadczy najlepiej o tym, że on nie został zabity, ale oddał
życie, nie umarł, ale wciĘżyjc. Tak jak nie zostaĘ pogrzebane, ale wciąż
żyją wartości,którc ten prosty kaplan reprezentował.
Podobnie żywe są i nadal zywe będą ideały i wartości,w obronie których oddali zycie górnicy w kopalni ,,Wujek'', bo polegli oni w obronie
niezbywalnego prawa człorvieka do zrzeszann się. Prawo to - tak jak prawo do wolnościreligrjnej - jest nieodzownyln wynriarem godności człorvieka. To właśnieprawo przyponrniał ojcicc Sivięty Jan Paweł ll na
katowickirn lotnisku w dniu 20 czerwca l983 r.oku, cytując słowa Pryrnasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyriskiego:
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,,Gdy idzie o prawo zrzęszania się ludzi' to nie jest to prawo nadane
przez kogoś, bo to jest własne prawo wrodzone. Dlatego państwo nam
tego prawa nie nadaje, ono ma tylko obowiązek je ochronić i czuwaó nad
tym' aby nie było ono naruszone' Nadane jest to prawo przez Stwórcę,
który uczynił człowięka istotąspołeczną. od Stwórcy pochodzi społeczny
charakter dązeń ludzkich, potrzeba zespalania się i jednoczenia jednyclr

6II l981 r.)'
IdeaĘ i wartości, których orędownikami byli św.Barbara, ks' Jerzy
ibracia z ,,Wujka'', pozostaną dlatego zawszę żywe t bieg czasu ich nie

z drugiini'' (Przemówienie z dnia

zatrze ani nie zetrze, ponieważ są one wpisan ę przez Stwórcę w serce i sumienie człowieka i są zakotwiczone w prawdzie Ewangelii. Fundamentęm
ostatecznym zaśtych ideałów i wartości jest sam Clrrystus - Słowo Wcielone ojca Przedwiecznego. Jest to fundament zawsze żywy i działający,
bo Chrystus wspomniane wartości stale na nowo głosi, uobecnia i ożywia we Wspólnocie Swojego Ludu - wiemy swoim słowom: Ja jesten't
drogąi prawdą i ż1lciem (J 14,6), bo Ja jestent z wantipowsz1ls|ftię
dni, aż clo skończenia świata (Mt 28' 20).
W tym fakcie zbawc zyln zakotwiczone jest naszę adwentowe oczekiwanie i nasza narodowa nadzieja. Wypowiada ją w przejmujący sposób
dzisiejsze pierwsze czylanie:

Nie bój się Narodzie,
Niech nie słabnątvve ręce!

Pan, Twój Bógjest pośród Ciebie,
Mocarz, który daje zbawienie (So 3' 16 -l7 )'
Na to zapewnienie zyciodajnej obecności Boga we Wspólnocie Swojego Ludu daliśmy odpowiedz, śpiewając:
,,Głośmyz weselem
Bóg jest między nami"
(Refren Psalmu Responsoryjnego).
Bracia i Siostly! Clrrystus jest rniędzy nami, zbawla,Wzwa1a.' Tę zbawczą obecnośćChrystusa pośród nas przybliżył nam ojciec Swięty Jan
Paweł II. Na audiencji generalnej po powrocie zpierwszej pielgrzymki do
Ameryki Środkowej w dniu 2l || 1919 r. powiedział nam, swoim rodakom:
,,Mamy swoją własną teologię wyzwolęnia. Jest ona bardzo głęboko
wpisana w dzieje naszej Ojczyzny. Wiemy, ze Chrystus w najgorszych
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okresaclr tych dzic1ćlw' był dla nas llatclrnięllienl i zródłern, ażeby i-rie

rezygnować z wolnościczłolvieka i wolności naroclu''.
Dlatego jako narócl lrrozetlry odnieśc clo siebie i uczyrrić swoimi Słowa
św.Parvła, któr'e dziśusłvszcliśnlyw c'lrugill-r czytaniu.'_ Rucluf c.ie :;ię ztt'l1'.':a 11' Paltu,
'ja.s:c':t, l'd: polrlilrztlnt: rudtt.jc'it: slę (Flp 4' 4)
Radu;rlry się, pr'zcto Bracia i Siostry' bo Chrystus - jak przyponlirla
nalll dzi.slc.jszu Fwangclia '.Cilr'ze l nus DtIchelll SwiętyIrr". lzll praglli:
nat-n ciac Swojego Dtrcha Swiętego i .Iego zycioila.jną zbawczą, \Ą/yzwoleńczą llloc. Ptl tq ('lrr'ystusową lllo(' _ po tę zaiste ducllową eneI'giq tefl)'l().jądrową chrześcl.jaristrva' trzcba nanr wyciągnąó ręce' aby stała Się ona
skutcczna ''v naszycIl szeregach' TI'zeba te.j rnocv z' całego serca pragnąć,
bo Pan dąe łaskę na Illiarę pragnicń ludzkiego serca. 'rrzeba to pr'agnienie
uczvnic rra_jgłębsza il-cścIąllaszcgL) 1cgol'oc/rlego aclwcniowego wołaniźi:
L:Iarttna!hu' l'l':1'ldź, ['ottie,Ieztt.| (ł.p22.20).Przy1tlż i ,.niech zstąpi Dut;h
Twój iodnorvi oblicze zrenli' Tej zienii'' (Jan Pawel ll,honilia nrt Pluctt

Zł'.l,c'ię.t!lt'ct ly ltrhr.::ttlt'ic 2 11 l979\.
ltl ilctwentorł'e rvołanie lla tniat'ę pragnień naszego tegor'ocznego aci_

rvcntorvcgo oczekirvanra wyrnaga .jeclnak .jako nieodzownego warunk'-i
,.otrvarcia na tlścicŹdI'zlvi Chrvstt-lscllvi'' (.lan Paweł II' honlilia pcldczas
Mszy śrł'.irraugtrr'u.jącc.j .jcgo Pontyfikat w clniu 22 X 1978 r.). otworzyć;
na oŚciez drzrvi Chrvstttsclwi tcl znac'/-y zaprosic Go riie1ako na nor.vo w dal '
szy ciąu cizie.jilrv naszcgo narodu. Wołał O1ciec Swręty Jan Pawcł II na
.lasne.j (iór::e rv dniu l9 czerrvca l9E3 r.
,'Pl'aenicIlr1, zapl'osić ChrystLrsa 1rrzcz Mar'v.ję w naszą przyszłość.Przecie
''vszystkin_l iv tę najblrższ",y 7-lt'zr1sz'łośc. l<tóra .1uz nrieści się rv tranicacli
obecnegcl poko1enia ludzi i llal'ocltt' A zal'ilzclrl rv 1'lizvszłclsc coraz dalsz;.1
r.ł,cdle

rł'oli l rvyrok(xv u'szcciltllot]i1cegrl []orllr'

'

Taklc za1lroszenic chcetlly u' tc{ol'oczllylll ,Ądrvcncie skierowac

clo

Chrystusa orzcz Mary.ję. Matk!_- Svna Bozcgtl iza nas ludzi, zroclzonycll
tl-tocą [)trcha Swiętegtl cl,o godnościnowych Synórv Bożych. Swięta Bożego Narodzcnili Iłrlktl I'łńsl<iego i985 bo'uvierll Ina.1ąbyć otwarcieln na ościeZ
drz.,vi Cirr,vstr,rson'r clo serca naszego Kraju. ilo serca naszych rodzin. do
serca kirżdcgo Z na:;.
otrł,ol'zvc na clsciez cirzrvi ChrystLlsowl na tegoroczne Boze Narocjze_
nie' to znaczy na pierwszynl nrie.jscrr ptljednac się z Bogiem i człowitlkienl. fo pojednanic oczyszcza nasze Serca, wYzwala z'e zła^ czynl sptlsobnyllr do 1lr'zy.jęcia C-hrystirsowych wańości i uzclalnia c'ltl świadczcniao tvch
lvartościach rra cocizień' do wiary zgodn.'j z' ż.ycict'l'l, do rzetelnej słuzb;,'
człowiektirł,i i Narodorvi, do postęporł'ania zgodnie:r. rvłiisnYlrl sulnienleln
rv dtt.'htl l)I'll\V(ly t lrtiłrts'.'i.
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takie śr.vlaclectwo llriał na Inyśliojciec Swięty
Jan Parveł II' kiedy kilkanaście dni ternu na ar"rdienc.ji generalnej w dniu
.1 grudnia skicrowat do nas. swoich lodaków, następu jrpe słowa, nawiązu.1ąc tlcl zwcllnienia w naszvlTl krer.;u kilkuclziesięciu wybitnych lu<jzi nauki
ze stano',visk kierowniczych
''W sposob szczcgólnv Zwlaca się nro.ja lr'ryŚl clo środowisk akadernickicil. ilo untwet'sytetćlw. Myślę o t1'clr wybitnycIl przeclstawicielach nauki.
(t(il'ly l)()stq|u.;ą zgodnlc zc swtlltll stllltielllcltl' ltl .jesl ivielka gotlnosc.
''r'lclkic odznaczellie. choć'hy nltwct Itic sptll1klrltl siq t'Ilel z tlzttallicll't zc\Vnętrznyll'l. zewnętrznycil autor\'tctćllł'' Na 1lewntl clobro Naroclrt doIllaga
się tegtl, azc-bv buclolvac na luclziach suIlrienia. I tcgtl zyczę Ino.jc.j o1czyz_
nie i o to się nieustanllic lnocllę. ażeby butlowano rv l)olsce na lr-rdziach
l-aką rvlaśnie posta\^/ę,

:

w'ypróbolł,anegti sr-rtllietl ia''.
Czy naleŹę clo luclzi r.vypróbo''valrcgo l;utlricnia'i Czy Illoje zycie i pclstępowanie_jest zgoclnc z wiarą, ktclrą rł,yzna ję'/ Czy lnaln }livangeiię rv se rcu i kicrLrję siq'rla co clzic-Ii.jc.j logike1'/ C-zy siużę czło''vickorvl iNarodowi
rv duchu pra'uvtly i llriłoścl'j
I)ytanly się zalclll. co 7llacZv i-lvc lvict'zący'll1, Co ZnacZy być chrześci_
janincrrr. Wzbogirccnie rviarv w 1lclszczególnych osobach l lvs1l(llnotach,

wyraza się llie tylko rv ślviadolllclści.aie

1lr'zeclc

lvsz'vstkinr lv

posta'u'n'ie

chrzcŚciiariskie'1. Objawic'nic Bozę llle jest.jctlynie zbiorelll infbnlacji. które
lvystarczv prz'y.it1ć cio rviirtioIllości. DIatego odpowicciz na ob1awienie Boze
tla.jenly nic tylko 1lrzcz akt lviaIy. ale rórł'nież pr7'e7'nLis7'ąpostarvę chrze-

ści.jańską- pr7'cznasze zycie i 1-lclslępolvanic. Wiara borvielll z istoty srvc-.j
zlnierza tlo ltl'zcczyrvistllienia rv życiu. Wiara, które-j brak odporvieclnika
',v zycir't - rviara, kttira nic.je _st 1lrlłączclna z czynttrni, taka rvlara obuI'lriera.
(.Ik 2. 17). Kto nie ży.1e tak.jak '"vierzy, tlrclzc
f C'st t,tul'll|'tl .\Lltltd |l' 'rr,l/llc
r'vkr'ótce rvierzyc tak.jak zyjc! Rcligia. kt(lrą narócl lvyznaje' Ilrusi zatellr
l'nalcźć slv<l.j clclporviednik rv zycir.r codzicrrnytn naroclu. 1'ę prawdę.jtrz
przed laty głosil llaszclntt lraroclowi PryIlras Polski, Karrlynał August l-{lclnd:

,.Polska rzcczyu'istclśc zbiororva porvinna 1locl względetlr nloralnytn

oclpolviaclac tc.j rzcczyrvistości cluchowej' którą naród nosi rv Sercu''
Taki jcst aclr'ventor.vv l-achunek sutnienia Roku Pańskiego l985. Rzetelne pt'zeprorvaclzenie tcgo rachr'rnku sulnienia_jest przylożenienr ręki do
budorvania clobra naroclu. Wszakze w budowaniu prawclziwego dobra narodu o wiclc ważnic1sza.jest 1lrzebucltlwa człowieka od przebudowy struktur. 'I-a rvłaśnieidea o naclrzędne.j rvartości przebudowy człowieka w stosunktt do przebudorvy strr-rktur, zaczerpnięta z llwangelii, która lnówi
o potrzebie sta}cgo nawracania srę ku prawdzie i dobrLr, i o Inocy \vyzwoleńcze.j tlbyclwu tych rvartości' lcży u poclstaw progl'.llllLl ,,Solidarności''.
38

Na.jlepsze nawet struktuly mogąprzecieżrozłożycmarni ludzie, gdy tilInczaselTl dobrzy ludzie, ludzie suInienia, uzdrowią w końcu złe struktuIy.
Istnle.je szczególna rnożliwośćwyzwalania tej uzdrowieńczej, strukturotrvórczej tnocy. Tą nlożliwościąjest rzetelna troska o drugiego człowieka - zwłas'zcz'a o człorvieka znajdującego się w potrzebie, z któryrn icientyfiku.je się Chrystus. Clrrystus bowiern stawia znak równości między sobą
a człtlrł'iekielrr zna.jclLr jącyln się rv potrzebie, lnówiąc:
Byłem ,qłtltllt.l', tl clali.ście Mijeśc;
b.l'łent 's1łrugltitllt-l;' a duliście Mi pic,'
b 1, ł e

m p r 1,

b'1,.s

b.llen ltugi,
b.l, ł e

n

a

c h o r.v,

z en

t' u p

l' z t''j ę l i śc' i e

M n ie;

prz.l.s,od:iali'ście Mltie,'
a o c! v, i e cl : i l i,śc' i e h,I i t i e ;

b.l,łem ł'ł,ięzieniu,u pr:.l'szli'ścicclo Mttie,

ko, c. o u c z.l, n i l i.śc' i c
bt'aci tttoich ttajnniejszt,clt,
]vtnia.śc'ie uc'z.l.,nili (Mt 25. 35-36.40).
(

bo

)

u,s ;.l,,s

jctlnenru :

t

t.t,clt

Słuzba człowiekoi,vI jest w ostatecznyln obfachunkr-r służbąClrr'ystustlwi - służbąBogu. Sw. Wincenty i Paulo.jest itutoreIll nraksylny, która
7l'csl1ą byllr dcwizl1 .1cgtl zycia:
.,Kochać Boea znaczy 1locic się w służbieczłowieka!'"
Czlowiek Stllllicllia" człorviek 'uvypróbolł'ant-go suIllienIa .jcst rvtern_v prawclzie ipclci się w służbre człtlwieklt. Swiacionli nasze_j odpowietizilrlntlści Zil t(). co siq rvtlk.lltl nas dzle.ic. ll lIilWr:l l'}('l]tlln\) tegcl. t'r_l rię
clzieje - chcerrry na tyl"ll wspólnotowynl IłrszainyIlr spotkaniu odnowic w sobie "świadoInoŚc tych clwóch zasad" kttlrc nalezą do L.odstawrllvych praw<l
cIirzcścijańskiclr. Z ti1 tldntlrviona. Świadonlościi1 c:hceIny iśclv zycre
i rv oparciu o te drvie wIe ]kic zasac'lv. t j. wiernclśc prarvdzie l rzctelni1 służbę człorviekowi. kształto.'ł'ac naszc zycic. W tylll Zarazelll lezy lvartośc
naszego Inszalnego spotkania lv intcncji ().jcą,zny. 'fakie bor.vien-r spotkallic z l]rlgienr iczłou'iekienl taka Wspólnota jeclnoczy. ucz'y iuzciainia rlo
działania.
Blacia iSiostry! ,,O.jczyzna" - jak pisze C.'yrprian Norrviri -..1o lvieiki

zbiorolvy oborł'iązek" (Mctltrlriuł nłodef entigt'ttc

ji}.

'ltn ollorviązek

'spo-

czvwa na kazclym z nas. Niesle on zc sobillrucl ttvclrzr'nia now\tcir rvartośr:i.aje kryje w sobie rórvnież racjoŚc. t{_)waIZySZź}cźł1elllLl 1l'l-l(lowi - l-ariclść
trvtlrzcnia nowycIl lvartości.Do tego tr'.tdu ir'l,tlru.t:llta ntlrvvci'l wa11ośr:i
\Vzywa nas lvieszcz narodowv rr' ,('r'i(grlc'ł piclgr:.vtlt'slu'tt pol.skiego"

l9

-I

ziarno w ręku
,,Zasługad.raojczyznyjest jako ziamo" kto obnosi to
wysuszy je
tedy
i wszystkiń pokazuje wołając: oto jest ziarno wielkie
cierpliczeka
a
i nic z niego nie otrzyma. Ale kto zakopie ziarno w ziemię,
w kłoziarno
kto
schowa
wie kilkaiygodni' tedy ziamo wyda roślinę. Ale
stu
tych
a
z
sto'
ziam
sie na rok pizysrły, na życie przyszłe, ten otrzyma
tysiące tysięcy''.

jeTen trud tworzenia nowych wartoŚci chcemy powierzyć Tej, której

dynympragnieniern jest dac człowiekowi i Narodowi Chrystusa' Chce*y i.n i.uJpo*i..ryć Maryi, Matce Chrystusa iMatce naszej, rnodląc się
słowami ojca Swiętego Jana Pawła lI:
poprzęz nasze
,,o Matkol Pornóż nam przejśc z E'wangelią w Sercu
Pomóz nam
Chrystusa'
trudne,,dziś''w tę przyszłośc,w którązaprosiliśmy
zaprosiliśmy
którą
w
przyszłość,
przejśćpoprzeznasze trudnę ,,dziś'' w tę
^clr.y'tu'u,
r.ięcia Pokoju:" (Jubileusz 600-lecia, Jasna Góra l9.VI.1983).
Maranatha! Przyjdż, Panie Jezu!
Matko Sprawiedliwości i MiłoŚci Społecznej, módl się za nami!
lt''|'głoszonu z nielic'zn;lni złnianani tegoz dnia l| kryp''ie katenu n.s4'św. l' inte nc' ji Śląskiej Akatlenii Metl1lcznej i SzpitaKt'(lla
dry Chn,.stu'są
la Klinicznego ł' Kalrllt'it'ach'
I

Iołtilia la zlslula
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Aneks

Homilia na Mszy św'za śposkara Thomasa, pierwszego
Kapelana katowickiego KIK'u 1 III 1984 r.
w krypcie Katedry Chrystusa Króla
/tekst autoryzowany/
I|e razy grornadziłeś nas tutaj w tej krypcie wokoło Chrystusa, gromadziłeśnas na spotkanie z Nim. W dzisiejszy wieczór gromadzisz nas, Ty
właśnie grolnadzi sz'rvokoło Cl-rrystusowe go ołtarza i podprowadzasz nas
na spotkanie z Clrrystusem. lle to razy przęmawiałeŚ tutaj w tej krypcie
clając świadectwo Ewangelii, głosząc Chrystusa, budując wspólnotę Kościoła'Dzisiaj Znowu przemawiasz do nas. Dajesz świadectwo Chrystusowi, głosisz Ewangelie i budujesz wspólnotę. Tak jak kiedyś, tak samo dziś.
I masz nanr dzisiaj wiele do powiedzenia i będziesz nam miał jeszcze wiele do powiedzenia' tak jak wielę, bardzo wiele miałeśnam do powiedzenia
rv ubiegłych latach. I uwłaczyłbynr'Iwojej pamięci' Twojej godności i Twoje.; wierze, gdybym mówił dzisiaj o Tobie jako o kimŚ, który nie ży1e.
l dlatego będę mówił o Tobie jako o kimś'który żyje. Taka jest zresztą
Twoja ostatnia wola. Ręką której trudno było w szpitalu utrzymac ołórvek, napisałeśjedno słowo:
,,Testatnent'' a potem lekarz pisał dalej. Ty mówiłeś:
,,Drugą częŚć zycia powierzam Tobię Boże na wiecznośći dziękuję za
tę' którą otrzymałem. Dziękuję Ci za życie w kapłaństwie, w którym
bodaj nigdy się nie spełniłem.''

Tak Bracie, to jesteścały Ty w tych słowach, które nanr zostawiasz
jako cząstkę, swoją cząstkę na naszą drogę. To ostatnie zdanie to jesteś
właŚnie Ty w całej rzeczywistości Two1ego zycia.
Byłeśzawsze kapłanem' clrrześcijaninerrr poszukującyni. Tyśnie potrafił stać w lniejscu, zadowolić się tyr-n, co miałeś.Tyśstale szukał, więcej
- kwestionował, kwestionował siebie, dążyłdo pełni, do spełnienia.
Bracie! Pamiętasz. ile godzin razem ześmy rozmawiali, szukali, boleli,

walrczyli? Szukałeświarą Twoją wiarę' która dla Ciebie nie była czymś
abstrakcyjnym, ale żywą więzią z Bogiem. Pamiętasz to zakończenie rekolekcji dla nłodzieżyakademickiej, których
prowadzenie nri przed laty powierzyłeśw wielkim zaufaniu. ostatni dzień.
Mówię do ciebie w Twoim mieszkaniu:
- Słuchaj, oskar! Ja lnam napisaną ostatnią konferencJę, ale to nie j est to.
Spróbujmy to razem zobaczyć, razem to przemodlic'
I wtedy powiedziałeś:
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Il-

-Wiesz co' lnoze ogranlczylny się do tego drugiego. Chodźmy to razetn
przenrocllic.

l poszliślny clo krypty. PoszliśIrry z ufhościąjak dwoje dzieciaków'

l klęczcliśnly tuta.j 1lrzcz godzinę w ciche.j adoracji. A potem poszliŚmy do

było słowo na zakoliczenie
rckolckc.ji. nrc clclnryślane do końca, rrie napisane, ale donlodlone wspólnie. I pallriętasZ IlasZą raclośćpoterrl, wieczorel-t-t, kiedyśrny cieszyli się

kon1-es.jonału, sporviadaliśIrry' A poterrr, potcrn

żc\ll]v zirrvicrzyli.
człorł'iekicnl szrrka.jący l11 przczlviarę. przez'l'"voją ogrollrną lvięz z Bogicrrr. Byłeśkapłanenl szuklt1ącyr'n rozull1elll' a Irriałeśrozutn
bartizo bystry, chrvytający lv lot zrnicnia1ące siq sytuacje. Parlriętasz te clni
z 1lclczątktr stanu rvojenltego' pierrvsze nricsiące. kiedy w lutyrrr l 982r. zaczałeśkl.zątac się r.vokolo założcniarv Katorvicach - na rvzór Konritetir
Irrvntasorvskiego - Biskupiego Koruitetu Potnocy clla lnternclrvanych
i LJlvięzionych' który 1lotcI-l-t został przekształcony, gcly chotlzi ci nazlvę,
rł' Biskupi Kolnitet ,,Sprar.viedlirvość i MiłoścSpołeczna''' l dlalego pod
Z lcs().

T'v byłcśtynr

nckrologicllr.jest 1rocl1lisany ten Bisktr1li Kolllitet. Ty byłcśjeclnyllr z lLrclzi'
ktćlrzy tenżc Ktlrliitct z.tll<>ż'yli i1ltlrvołalitlo zycia. którzy polern otrzylnall
'lwojcgo szttpieczęć biskupii1 i 1lcltrvlclrizenic biskupic. Ale to był o'"voc
kania.'ly rvitlzialcś,żc r,r'norvc.i sytuacji trzeba cośzrobic. ogarnialcś
'I-rvoiIll I()ZLI|llclll i r<irvllocześllic 'l-',voinl scrcclll caloścs1ll'aw i sztrkałcś,
jakby to u'szvstko o cZylll rllyślaleśprzckuc rv żYcic, pl'zekttc \\'cZYn, pfzeliLrc lv.jakąśrzcczyrł,sltlść'.l r'l I]rallr Wieczrrości-.jeslcnl przckonally cl 1vlrl
- Chrysttrs 1lorvicclzial clo ('icbic.jeiltltl zclaIrie z t'achunku sutłrieniir Zawar-

lcgo \\' opisrc Satlu Ostatccznegtl:
..Oskarzc! []vłclli rV lvięzicnitr. a'ly nlnic ocliviedziłcśi'ly spralviłcś.ze
rr ieltr ltrnie t'tlrr ictlziłtl".
SzLrkałcśnic tylko r()Ztl|llclll. ale .jak porvieclziałelr1. SercelTl. Miałcś
Se t'er'hlttlzrl sZcl()kie . llltl'tlztl ()1\\ at1c i z legt' l'o7tll]lncu() l gtll'ąccutl zltl'ltZclll sefc.l porvołałcśclo z1'cia jcszczc .jeclno. Jeszczc jedną taką cząstkę
srvo.ją zostarvilcś. a lnianorvicic: r.l' l98l rokrr krzątałcśsię razem z innvllri
- rvciąz zachęca.jąc' tlzyrvia.ji1c' cloda.1ąc o1uchy - l.vtlkoło zalożenia Kllrbr'r
Intcligcnc.ji Katolickic-j rr' Katorvicach. którcgcl to Kltrbu pierlvszyrll kapelanelll byłcś.Dlategcl ten Klub.jest podpisany 1rotl nekrclltlgielll rv prasic'
Byłeśczlolvickien'r sztrklr jl1cytll rviltrą, IoZLlt1lcIl1 i scrcc-tl-t _ szuka.jącynr
nlilością.l tllatcgo bylcśtyln, którego chrzcści.jalistwcl i chI'ześci.janie wZolelll Cllrystttsa - nirzyrł'a.jit śrviaclkienl. '.I}ędziecic lrli świircikarrli!".
Rylcś taklnr śrvlaclkiclu. Srviat rvspćlłczcsny nic birrdzo łaknie natrczycieli,
ir.jczcli.jLrż pragnic natrczycicli. to takich. którzy.jednocześnic si1 świadkarlri. Srviatlcz1',łcś 1lrzcz zycic zgo<lnic ze Słolvcllr, k1órc głosiłcś.Swiacl-

Czyłeśprzez to. że byłcśczłowiekienr otwartynr a równocześnie bezkomproInisowym i stanorł,czynr. Nigdy nie sprzedawałeśEwangelii po obniżonycl'; cenaclr, po cenaclr sezonowych, ani dla siebie, ani dla drugich.
Często tnówiono o lobie, ześczłowiek lnocny igłęboki.
Ile to razy patrzeliśrnyna Ciebie, kiedy przerrrawiałeś,na te duze , wyraziste oczy.na tą charakteI'yStycZną twarz, na tę sylwetkę jakby sprężoną,
i na te ręce, które się lł'yciągałyku tylll, dla których mówiły, dcl których
Il-rćlwiły, ktilr'ynl prze1lowladały. Wyciągały się te ręce podkreśiając Słolvo, poclkreś la.1ąc 1reśc. rł,yważaj ąc .j akiśszczególn ie w ażny moment.
I byłeśczłolviekienr rvychylonyln w kierunku drtrgiego brzegu. Swlarlczy właśllie() 1ylrr pocŻą{ek'Iwcijego testalllentti'
.,Drugą częśćzvcia 1lowierzatłi 'Ibble Boze na wiecznośr':''.
Szeclłeśw kierunkiI drugiego brzegrr świaclonlic. rvłaśniespragniony
Boga, bardztl silI'agniony. Szcdleśdo drugrcj części'fwcljego życia' kil
rvleczności. I)la Ciebic śnlierćnigcly nic była śnliercizl - tak.]ak widziałe:l
lilws7c - byllr tylkrl hr'allrl1 Zyciu. Tt' cośpodobnego, jlk dzIś. kredy rvch,rclzillśnl1, z cicrnne.j uiicy pl'zcz branlę do kryptv _ iio rozświetlone1 krypty.
Żeby przc"jśćna clrr'rgi brzeg. clo clrugic' j części naszeg o życia.trzcba przejść
przez bl'aIl-tę. 'frzcba przc.jŚc przez branlę, która nazywa się śnlierc.Ale to
.jcst brallla Zycl a. lrranli\, pl'ze7' ktćlrą rł'kraczarn1' w Zyci e.
T dlatcgtl, Przy.jaciclLr i I)ruhu wlerny w chrześcijańskiej i kapłańskic'i
clrtl<'lze,.1cstelll l]ewn\'. żc nic tylkcl się cieszysz' ze świeca płonic u'rwego
rvczgłowia' świccir('hrysttrsa Zllral1wvcllwstałego. ale wierzę w to, Ze
clzisierj naIrl clrccsz por'vtćlrzyc zclanic 'l rvo.jcgo Pana. którego tak barcizo
kochałeśw"I rł'oilrr życit,'
kto zy.jc i rvicrz-v r'u,c lllnic. nlc ttllrl.zc na r.ł,ieki".
'.F-ażd1',

l zada.jcsz nanl, tula_i zgI'ttlrraclzrlnvlll. ttł 1lvlltnie Clhrystusa. Pytasz kazdego z nas tisobna:
.,Wierzysz lv to'.) Wicrz1,sZ u' 1o' Zc ll1asz druglt częśćzycia' które.1 na
iIłrię Wicczntlśc. życia' kltirc rtlz1-lclczyna srę na clrtrgiIll brzegu'l"
l tą rlicśnillż'y-CyL\ - zycia. które się nic kończ),. zycia wiecznego' lvln
hyI-lll'tclll raclości wIeL]u llL'|. chcę cię Irrzv.jacielLr i Druhtl w.ierny pozcgnaĆ.
bo lc1'rszcgo i itarilzicl roclnego Ciebie pozegnanra nie znani
I)tl zclbaczenia l)rzy.jacielr-r rł, l)olrrtl oical
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HenrYk Dutkiewicz
Prezes KIK w Kaiowicach w latach 1983-1988

Wspomnienie
Przyporrrirram sobie - jakby to było ilzisiaj - z jak wielki1radościąprzy_
jęliŚmy rv Klubie wiadon-rość o norninacji Księdza Prałata Dra Stanisława

SirtynukapelananaszegokatowickiegoKlubulnteligencjiKatolickiej'

Zaczęły slę dni nasĄ wielki e1 przy1ażni i braterstwa' Ksiądz Stanisię
sław całyrl Sercem poświęciłsię clziałalnościklubowej' Interesował
komuniczasy
na
naszyIni radościarni i troskarni, których ' zważywszy
nie dać
stycznej kurateli - nie brakowało. Największąnaszątroską było
Mązabiegała.
*łodry"a.gu,nentów do rozwiązania Klubu, o co usilnie

Ks. Stanisława były naIrr w tyrn bardzo pomocne'
Prezyclium Klubu znajclowało zawsze wielkie oparoie w Ks' Stanisłalvie' który nie tylko uczestniczył w sposób zaangażowany w działalności
klubowej' lecz co więcej, zdecydowanie iclentyfikował się z nirr"r' Bronił
opinie o Klunieraz.jego tożsamościprzy róznyclr okazjach prostując błęclne
coś
bie, z jednej strony' ze to kółko różańcowe, a z drugiej' ze stanowi
niedawrodzaju tnasonerii. Dodać trzeba' że Klub wówczas dopiero od

ł1rośći roztropnoŚć

'v

na r ozp oczął dzi ałal no ścn a G órn

yr-r-r S

l

ąsk u'

Ileż sił i zachodu Ksiądz Stanisław wykazywał w integrowaniu po-

wielszczególnyclr oddziałów terenowycl-r Klubu na terenie G' Śląska' Jego
z ich
kontakty
stałe
poprzez
z'
ninri
więz'i
silnej
ką troską było tworzenie
głęPrezydium'
członków
innych
i
zapewr-re
parrrięci
kapelarlail-'i' W mojej
w miesz_
boko pozostaĘ regularne spotkania Prezydium, odbywane często
ujęci
rodzina,
jak
się
kochająca
taln
się
Czuliśrny
kaniu Ks. Stanisława.
okranieraz
który
i
dowcipem,
życzliwością
Jego bezpośredniościąwielką
a nade wszystko mąclrościącharyzmatem dobrej rady

,riłruri"spotkania,

i serdecznością' Nie odczuwaliśmy żadnego przedziału między wysokim
Ks'
rangą duchownym - oficjałern Sądu Biskupiego a nami - laikatęm'
kon_
środowisko
swoje
na
tak
Stanisław potrafił nieraz spojrzec krytycznie
Ks' Stanifratrów, jak i na samego siebie. Pamiętam też wspaniały wykład
zdużyni
związku
w
sława w krypcie katedry o roli świeckich w Kościele
zrnianami w nowy Kodeksie Kanonicznym'
Taki stosunek Ks. Stanisława do nas ijego wielka skromnośćbardzo
zaannas wzbogacaĘ wewnętrznię i mobilizow ały do 1eszcze większego
Kapela_
osobowośc
gażowanń w działalnośćklubową. Głęboka i bogata
powona, jego działalnośćduszpasterska - a był pasterzemzprawdziwego
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łania - zachęcaĘ nas do pogłębiania własnego życia religijnego, do działania na rz'ecz bliznich, do szerzenia wiedzy relig1nej nie ty1ko wewnątrz
K1ubu. lecz'także w swoiclr rodzinaclr iśrodowiskach.
.Iakże wspaniałe były co miesięczne, bardzo głębokie religijne i Żar|twie patriotyczne honrilie Ks. Stanisława w Katędrze Katowickiej na Mszach
św. Za O.jcz'yznę.

Nie sposób w kr'ótkich słowaclr wyczeIpac tego wszystkiego, czego
cloznaliślny i czynr ubtlgaciliśIlly srię wewnętrznie dzięki takiemu Kapela-Ivtn
nor.vi.
tragicznie"1 i boleśnrc-j z'askoczyła nas wiadonlośćo.jego nagłe.;
śnllerci w 1lrzeddzień rvigilii Bozego Narcldzenia 23 grudnia 1985 r' Wła_
śnieprzygotor.vywaliśnly się do zlożenitrwraZz Ninl życzeń śrł,iątecznycIr
K.s;. Biskupowi ordynarilrszolvi. gdy jak gronl z jasnego nieba doszła do
Iras ta wiaclolrrość'Sr'l-rutno i pr'rsto stało się po Ślnierci ukochanego Kapelana.

Niech mi będzie rvolno na zakończenie tyclr lvspotnnień powiedzieć
cośbardzo osobistego. Ptzy1aźń z Ks. Stanisławem wyrvarła na rnnie wielkie piętno, a Jegcl osoborvośc bardzo nrnie wzbogaciła wewnętrznie'
Wszystkie te wspotnnienia sta1ą się wyraznlejsze przed oczylna. gcly
iv zadutnie sta.temy co roku nacl grobem naszego Klubowego Kapelana.

Kutłllt,ic'e' 24 I/I l998

Bp Czesław Domin
Homilia podczas pogrzebu śp'Ks. Prałata dra Stanisława
Bisty w Katowicach 27 Xll1985 r.
biegli razęm,lecz ów drugi uczeń
wyprzedztł Piotra i przybył pierwszy...

.....

lJ 20,41

- słowa

dzisiejszej świątecznejEwangelii

Najprzewielebniejszy Księze Kardynale Metropolito naszej Krakowskiej
Prowincji,
Drogi nasz Księze Biskupie ordynariuszul

Ekscelencjo' Księze Biskupie Sęniorze,
Urniłowani w Clrrystusie Bracia w Biskupstwie i KapłaństwieI
Drogie Siostry Zakonne
W smutku pogrązona Rodzino i wszyscy Przyjaciele Zlnarłego|.
Kochani Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!
!

W poniedziałek dnia 23 grudnia 1985 roku w przeddzień Wigilii Bożego Narodzeni a, zaskoczyłanas nagła i niespodziewana śmierc oficjała naszego Sądu Blskupiego, księdza prałata dra Stanisława Bisty w 56 roku
życia. Przed południern tego dnia odbywało się w gmaclru Kurii Diece_
zjalnej wspólne wzajeInne łaI-nanie opłatka i składanię życzeń księdzu Bi-

skuporvi ordynariuszowi w obęcnościpracowników wszystkich wydziałów Kurii i instytucji przylegĘch' Ks. Biskup Józef Kuryas składając życzenia świąteczne w ilrrieniu wszystkich zgromadzonych, powiedział m.in.,
że ,,obecnie wSZyScy zbliżytlty się do siebie na odległośćopłatka i złoŻyrny sobie Ącz-enia.''". Sp. ks. Stanisław podobnie jak wszyscy obecntzbliĘł
się do kazdego z osobna,,na odległoŚć opłatka''. Wtedy nikt z nas, a chyba
i sarn, nie przeczuwał, żę zaki|ka godzin zaledwie zblizy się on do swego
Pana Boga już nie na,,odległoścopłatka'' ani na odległoścczłowieka cierpiącego. ale twarzą w twarz.

Przypornnijrny najpierw w wielkim skrócie życiorys Zrnarłego. Urodził się dnia 4 Irraja 1929 r. w rodzinie polskiej i katolickiej. ojciec jego
Mikoła.i, urzędnik państwo',vy, matka Waleska zd. Grzebelus oraz rnłodszy
brat l-Ienryk tworzyli atrrrosferę, w której do1rzewało przyszłe powołanie
kapłańskie. Studia teologiczne odbył na UJ. w Krakowie w lataclr l948-53
i ukończył.je uzyskanierrr stopnia rngr teologii. WyŚwięcony na kapłana
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w roku l953 w Krakowię został od razu skierowany na KUL na dalsze
studia doktoranckie z dziedziny prawa kanonicznego. Po roku studiów jednak nowy l'ządca diecezji lpodczas wygnania księży biskupów/ oclwołał
go z Lublina. Nastąpił okres pracy wikariuszowskiej najpierw w parafii
Bieltultowy l1954l potenl w Małej Dabrówce /1g55l, Suchej carze llqs'll,
Jastrzębiu Górnyln l1957l, Kończycaclr i Wirku l1951l. Chociaz został
odwołany ze studiórv na KUL, jako wikary kontynuował zaocznie studia
prawnicze t przez' 3 lata zdawał wszystkie wymagane egzaminy.
Po porvrocie księży biskupów z rvygnanla otrzyrrtał w roku 195] dekret na katechetę liceuln w Katowicach a następnie w Wirku.
W roku l960 otrzyIrrał nonrinację na rektora Niższego Senrinarium
Duchownego przcz władze państwowe. Po rozwiązanLu Nizszego SeminariuI-n Dtrclrownego w Katowicaclr skierowany został ponownie na studia stacjonarne na KUL, gdzie zrlobył drugie magisterium pisząc studium
historyczno-prawne pt. ,'Niższe Selninarium Duchowne Diecezjalne w KościeleZachodninr do Soboru Watykańskie go l/1869-7Ol , zdob,ył licencjat,
a rv roku 1967 uzyskał stopień doktora prawa kanonicznego broniąc rozprarvy doktol'skiej pt. .,Struktura prawna Niższyclr Seminariów Ducl-rownych w Kościele Zachodnim do l9l7 roku''.
Uzyskawszy stopień doktora piastorvał następnie w Wyzszyrrr Śt. seminarium Duchownyn-r w Krakowię kolejno funkcję prefekta l1961l,kierownika studiów l1968l, wicerektora l|97O/, oraz przęz caĘ czas wykładowcy prawa kanonicznego.
od roku l960 był równocześnie rvspółpracownikiem Sądu Blskupiego
w Katowicach jako sędzia prosynodalny. W roku 1971 widziny go już na
stanowisku oficjała Sądu Biskupiego w Katowicach. Był także członkiem
Rady Kapłańskiej, Konlisji Synodalnej d/s Duchowieństwa i brał udział
w nliędzynarodowych kongresach prawniczych.

Ks. Biskup ordynariusz w swej homilii wygłoszonej w dniu wczorajszym podczas ekspońacji nawiązał do aktualnej uroczystości św.Szczepana, l -go lnęczennika. W dniu dzisiejszyn myśl titurgiczna Kościołapodsuwa nam jako motyw wiodący przykładpatrona dnia, św.Jana Apostoła.
Zycie i czyny śp.Stanisława rozważytny więc w dniu dzisiejszym * odniesieniu do życiai działaniaśw. Jana Apostola, podkreślając iposroa wielu jego zalet następu.jące ceclry jego charaktęru: l' cierpliwe znoszęnie
cierpień, 2. nręstwo chrześcjański e oraz 3. perfekcjonizn
Patron dnia dzisie.jszego, św'Jan był zgodnie zrelacjąPisrna św'trzy-

krotnie aresztowany i biczorvany. ostatecznie św.Jan został skazany na
banicję i przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos az do roku 96.
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ZmarĘ nasz Brat Stanisław przeżywałwswoim życiu równieżróżnorakie cierpienia moralne i fi,zyczne. Wspomnieliśmy już o tym, że bezpoŚrednio po świeceniach kapłańskich został posłany na dalsze studia na

KUL'

Już po roku został odwołany. Dlaczego? otóż podczas wygnania księży

biskupów rządca diecezji narzucony przez ówczesne władze państwowe
wezwałz Lublina ks. St. Bistęwrazzks. Mąkąi oświadczyłim, ze jedynie

pod tym warunkiem mogą kontynuować dalsze studia, jezeli zdecydują się
na współpracę z Paxem. Wobęc tego, że nie wyrazili zgody na ten waru-

nek, zostali odwołani ze studiów stacjonarnych. Ks' Bista - jak juz wspomniano - studiował następnie po nocach i zdawał po kryjomu egzaminy,
a równocześnie wypełniał wiernie wszystkie obowiązki wikarego' Te nocne studia przyczyntły się zapewne do osłabienia jego wzroku.
Św. Jan w swej Ewangelii przytaczasłowa Clrrystusa: ,,Jezeli was świat
nienawidzi' wiedzcię, że mnie wpierw znienawidził'.' Sługa nie jest więk-

szy od Pana swego. Jeżeli rnnie prześladowali, to i was będą prześladować..' Ale to '"vszystko warn będą czynić z powodu rnego imienia, bo nie
znają Tego, który mnie posłał'' lJ l5,I8-Ż1l. A na innynr miejscu pisze:
,,To waIn powiedziałern, abyście pokój we lnnię rnieli. Na świecie doznacie ucisku, ale rniejcie odwagę: Jan zwycięŻył Świat''

lJ

16,331.

obok cierpień duchowych Zmarły znosił cierpliwie wielę cierpień fizycznyc|"t. Już jako alumn podczas studiów w Krakowie musiał poddać się
operacji przepukliny, a podczas pier_wszycl-r lat kapłaństwa swój urlop letni poświęcałkilkakrotnie na kurację wg zalecenia lekarzy.
W roku 19]5lekarze stwierdzili zaburzęnla w pracy Serca oraz dawne
schorzenia kostne połączone z ogólnym wyczerpaniern organizmu, co spo_
wodowało konieczność kilkutygodniowego leczenia zamkniętego'
Wtedy też ostatecznie lnusiał pożegnać się z umiłowaną rnyśląo eremie. Napisał rvólvczas do swe go biskupa: ,'Potrzeba leczenia jest niestety
nie do pogod zęnia z warunkat]-ti życia w eremie' które ponadto 1eszcze ze
względu na swoją surowość nrogłoby postawić mnie wobec wyrnagań'
przekraczających moje flz.yczne możliwości...Nigdy nie miałeIn zwycza'
ju dyskutować z Panern, dlaczego Jego wola 1est taka, a nię inna. Starałen-l
się ją zawsze przy1ąć tak' jak ją widziałem w świetleJego łaski. Dlatego
też.jesteIn głęboko przekonany, ze wszystko, co w poprzednich lataclr pozwoliła ni zobaczyć Jego litościwa rniłoŚć było nie tylko prawdziwe, ale
również potrzebne dla mojej drogi do Nlego'' /list z dnia 8 wrześniaI975 r.l
Dwa lata telnu, w roku 1983' wracając z rekolekcji rocznikowych odbywanyclr z'okazji 30-lecia święceń kapłańskich' zwierzył się w samochodzie jednernu z kolegów rocznikowych,żę\ękarzę odkryli u niego bardzo
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niebezpieczną chorobę wzroku' która grozi całkowitą ślepotą.obawiał się
utraty wzroku. Powiedział jednak, że podtrzymuje go na duchu jedynie
myśl,iż nawet jako kapłan niewidomy będzie mógł być ludziom użyteczny w konfesjonale ,,a ktoś -.iak mówił -zawsze przwrowadzi mnie i odprowadzi''. Myślo możliwościpomagania drugiemu człowiekowi dodawała mu sił do znoszęnia cierpienia.
Przejdżmy obęcnie do następnej cechy jego charakteru, jakim było męstwo chrześcijańskie.

Wiemy zre|acji Pisma św.,że św.Jan razemzPiotrem byli tymi apostołami, którzy po aresztowaniu Pana Jezusa poszli z Nim do domu arcykapłana Kajfasza. Podczas jednak gdy Piotr pozostał na zewnątrz, na dziedzińcu' Janjakojedyny apostoł wszedł do domu. on też byłjedynym apostołetn, który miał odwagę stanąć pod krzyżem Jezusa, choć mógł spodziewac się aresztowania.
Nie brakowało odwagi l'ówniez śp.Stanisławowi. Dawał jej świadectwo clrociazby podczas stanu wojennego, gdy natychmiast po jego ogłoszeniu pomagał internowanynr i ich rodzinom oraz Samorzutnie zgłosiłsię
do pracy w Komitecie Biskupim dla intęrnowanych, aresżtowanych i innyclr dotkniętyclr skutkami nieszczęsnego stanu wojennego. Do ostatnich
dni swego życia pracował niestrudzenie w Biskupim Komitecie Sprawiedliwościi MiłościSpolecznej. Kazaniami zaśswoimipodnosił ducha i zagrzewał serca, budząc nadzieję i clręć do życiaipracy. Przykład tego miel iślnyna ty dzień przez ie go śrnierc ią podczas Mszy św.za
ojczyznę w kościelepod kopalnią,,Wujek'''
Trzecią cechą charakteru, którą chcemy dzisiaj uwypuklić' j est perfek_
cjonizln.
Nasze rozwaŻanie pogrzebowe rozpoczęliśmy od cytatu z dzisiejszej
świątecznej Ewangelii: ,,...biegli razem,lecz ów drugi uczeń.. . przybiegł
pierwszy'' /J 20,4l Podobnie jak św'Jan miał ambicję, aby przybyć do
grobu Chrystusa jako pielwszy, ks. prałat Bista nigdy nie zadowalał się
przeciętnością.
Wygłaszaj ący ni n iej sze słowa uczęsz czał ze Zmarły m Stani sławem do
tej samej klasy gimnalium i liceum w Katowicach, i razem z nim studiował na wydziale teologicznyIrr UJ. w Krakowie. Stanisław był zawsze prylnusem: był najlepszyln uczniem w gilnna{um' był prynlusenl w liceunr,

z najlepszym wynikieln zdał maturę. a poclczas studiów w Krakowie był z
naszego rocznika Sl. Serninarium Duchor.vnęgo niewątpliwie pierwszyrn.
Te pierwsze lnie.jsca osiągał swą niezwykłą pracowitością.
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tecznym świetle całokształtu jego nauki, działalnościi przykładu życta tamte ułomnościnie liczą się, są nikłe, a zasfugi w nieporównalny sposób
pr zew y ższaj ąwszelkie słabo ści.
Stad też patrzymy na historię życia i czynów naszego zmarłego ks.
Stanisława pod aspektem słów Listu do Hebrajczyków ,,Przypatrzcie się
wzajemnie jedni drugim, aby się zagrzewać do miłościi dobrych lczynków'' /Hebr |0,24l. Amen.
Przedruk z ltiadomości Diecezjalnych 199ó
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