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llmilowani Siostry i Braei», 

W tekstach Pisma Swi^tego czytanych podczas dzisiejszej niedziclnej Eucharystii 

mowa jest o dwoch niezwykle waznych i cennych darach, jakie otrzymujemy od Boga. 

nimi sol i swiatlo. Jedno i drugie jest niezb^dne dla zycia czlowieka i przyrody, ktora go ota-

cza. Sol pi^eciez nadaje smak pokarmom i zachowuje je przed zepsuciem, swiatto natomiast 

ogrzewa i oswieca. Slowo Boze zwraca jednak nasz^ uwag? na gl^bsze znaczenie tych darow. 

Obraz soli i swiatia to nauka jakq otrzymuje kazdy z nas od Chrystusa. Jako Jego uczniowie 

nosimy w sobie jej niepowtarzalny „smak". Naszym za^ zadaniem jest to, by nie zatrzymy-

wac Chrystusowej nauki dla siebie, ale nale:̂ y przenosic J£} tam, gdzie zycie utracilo swoj 

smak i panuje ciemnos6. Dlatego tak waznc jest naszc codzienne zaangazowanie w gloszenie 

Ewangelii i dawanie o niej swiadeciwa, wowczas swiatto slowa Bozego, ktore w sobie nosi

my, zabfysnie w ciemnosciach (Iz 58,10) i b^dzie swiecilo wszystkim, ktdrzy sq w domu (Mt 

5,15). 

Sol^ ziemi i swiatlem swiata byl i ciqgle jest Sluga Bozy, kardynal Stefan Wyszynski. 

Mozemy o nim powiedziec, tak jak sw. Pawel o sobie mowil mieszkancom Koryntu, ze nie 

przybyl, aby blyszczec slowem i mijdrosciij, ale glosi6 Boie slowo, nie znal niczego wi^cej, 

jak tylko Jczusa Chrystusa ukrzyzowanego, stawal przed ludzmi w slabosci i bojazni, by uka-

zywac moc Boz^ (por. IKor 2,1-5). Siedemdziesi^t jeden lat temu, w swi^to Ofiarowania 

Pahskiego, 2 lutego 1949 roku, prymas Polski Stefan WyszyAski standi z wielkim drzeniem 

(IKor 2,3), a jednoczesnie z pokor^ 1 dum^ przed podwojami „prastarej, ptodnej matki ko-

sciolow polskich, bazyliki prymasowskiej", by odbyc ingres do gnieznienskiej katedry. Czte-

ry dni pozniej, 6 lutego, uczynil to samo w stolicy Polski. W liscie pasterskim na t̂  uroczy-

stosc napisal, ze „ze czci^ wielkq i z religijnym namaszczeniem" stawia „swe stopy na war-

szawskini bruku (. . . ) obmytyni kiwit} ofiaiu^ najlcpszycli, boliatciskich dzieci tcgo wspaiiia-

tegomiasta" (02.02.1949 r.). 



Wracamy dzis pami^ci^ do tych dwoch ingres6w prymasa Polski, poniewaz przypo-

minaj^ one, ze jego pasterska posluga w naszej Ojczyznie byla niczym sol i swiatlo, bo dawa-

}a ludziom smak wiary na godne zycie dzieci Bozych i wlewala nadziej^ w niejcdno ludzkie 

serce, w ktorym zgasla ufnosc. Kicdy prymas Stefan Wyszynski obejmowal biskupie stolice 

w Gnieznie i Warszawie, wypowiedzial program swojej postugi. W liscie na dzieh ingresu 

pisal: „Nie przychodz? jako nieprzyjazny czlowick, ale jako zwiastun Dobrej Nowiny! Id? 

przepowiadac Warn Chrystusa ukrzyzowanego ( . . . ) . Id?, by zwiastowac Wam Ojca, ktory jest 

w niebie, ( . . . ) by glosic Wam milosc, pokoj i dobro, by wszczepiac w dusze Wasze nowe 

zycie laski Bozej, by serca otuchq krzepic" (02.02.1949 r.). 

Dzisiaj, kiedy spogl^damy z perspektywy czasu na jego ponad trzydziestoletnij) pry-

masowsk^ poshig?, kiedy oczekujemy na czerwcowy dzien jego beatyfikacji, z przekonaniem 

mozemy powiedziec, ze nakreslone zadania wypchiil. Nie sposob wymienic wszyslkich Jego 

dokonaii, ale warto zwrocic uwag? na niektore z nich, a zwlaszcza na slowa w^powiedziane 

przez niego u poczqtku prymasowskiej poslugi, ktore wiemie realizowal i byly dla nicgo dro-

gowskazem. 

1. „Przychodz? (...) jako zwiastun Dobrej Nowiny". 

Prymas Stefan Wyszynski miai swiadomosc tego, ze w pierwszym rz9dzic dla powie-

rzonych mu kaplanow i wiemych jest paslcrzeni. Dlatego te2, wielk^ wag? przykladal do gto-

szenia Bozego slowa. Zdawal sobie spraw? z tego, ze „potrzebna jest swiatu Ewangelia, glo-

szona przez Kosciol" (Domaniewice, 23.05.1971), a „biskup jest po to, by glosil Ewangeli?" 

(Warszawa 24.09.1975). Nie sposob zliczyc kazan, homilii, przemowieh, listow pasterskich, 

w ktorych przepowiadal Dobr^ Nowin? o zbawieniu. Ten Bozy Pasterz byl wiemym glosicie-

lem Ewangelii w slowic i czynie. Bardzo kochat Kosciol, czul si? za niego odpowiedzialny, 

patrzyl na niego oczami samego Chrystusa jak na Oblubienic?. Zwiastowanie wiemym Do

brej Nowiny, rozumial jako zadanie, ktore ciagle musi trwac. Prymas uczyl, ze „Ewangelia 

i krzyz to nie zabytki, ze Kosciol to nie archiwum - to aktualne ?.ycie! Nie w>'starczy 

wspominac i mowic. lak, to bylo dobre tysiac lat temu, ale dzis? Wtasnie i dzis aktualna jest 

Ewangelia i krzyz Chryslusowy, i dzis jest potrzebna stuzba Kosciola Chrystusowego Naro-

dowi przez biskupow i kaplanow. Bo Kosciol Chrystusowy to Kosciol Boga Zywego, to 

Chrystus. ktory nie umiera. On zyje w nas!" (Gniezno, 24.04.1Q77 r.). 

Istnieje dzisiaj potrzcba przypomnienia tych prymasowskich stow, kiedy wiara w Pol-

sce u wielu ludzi, zwlaszcza w mtodym pokoleniu, gasnie. Kardynat Stefan Wyszynski staje 

si? dla nas ogromnym wyrzutem sumienia, ze niekiedy z oboj?tnosci^ przechodzimy wobec 

wyzwaii Chrystusowej Ewangelii i przypominamy zwictrzal^ sol, ktora utracila swoj smak 



i nie swiecimy przylcladem zywej wiary otrzymanej na chrzcie swi^tym (por. Mt 5,13.15). 

Nie nalczy zapomniec o tym, ze wyroslismy z chrzescijatiskich korzeni, tak jak i Europa, kto

rej jestesmy cz^sciij, wyrosla z tych samych korzeni co Polska. 

2. „Id? przepowiadac Wam Chrystusa ukrzyzowanego". 

Prymas Tysi^clecia jest dla nas nie tylko wzorem przepowiadania Dobrej Nowiny 

0 zbawieniu. Jego zycie dowodzi, ze mo7,liwe jest zachowanic wlasclwej 

dzy tym, co si? glosi, a codziennosci^. Ryl wiemy temu, co przyrzekl w dniu ingresu: „Id? 

przepowiadac Wam Chrystusa ukrzyzowanego". Slowa te urzeczywistniiy si? bardzo szybko, 

kiedy doswiadczyl tulaczki i wi?zienia, pozbawiono go mozliwosci spelniania biskupiej po

slugi, zabroniono bezposrednich kontaktow z kaplanami i wiemymi jego dwoch archidiecezji, 

odizolowano go od swiata, tak jakby byl najwi?kszym zbrodniarzem i przest?pcj .̂ Ale takze 

po uwolnieniu, niemal przez wszystkie lata prymasowskiej poslugi, spotykal si? ze strony 

owczesnej komunistycznej wladzy z upokorzeniami, oskarzeniami o zdrad? Ojczyzny, 

0 wspolprac? z obcymi mocarstwami. Stal si? w ten sposob swiadkiem Chrystusa ukrzyzowa

nego i przykladem wytrwalego znoszenia kazdych cierpien. Dlatego po latach, u schylku swo-

jego zycia, mogl otwarcie wyznac: „Z wielu rzcczy musiaiem zrezygnowac. Ale jednego nie 

moglem si? wyrzec; odwagi, m?stwa i gotowosci na kazd^ ofiar?, ktorej Pan Bog ode mnie 

zazcjda. A wiecie, ze zaz^dal wiele." (Gniezno, 02.02.1979 r.). 

Kiedy patrzymy na ten jakzc bolesny, ale i potrzebny wymiar iycia prymasa Stefana 

Wyszynskiego, przypominamy sobie slowa sw. Pawla z drugiego dzisiejszego czytania: Po-

stanowilem (...) nie znac niczego wi^cej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyzowanego 

(IKor 2,2). Prawdziwy uczen Clirystusa bierze kazdego dnia krzyz i w ten sposob Go nasla-

duje (por. Mt 16,24). Chociaz wspolczesny czlowiek cz?sto wzbrania si? przed tak^ perspek

tywy swojego zycia i chcialby uciec przed tym, co wymaga trudu, poswi?cenia i odwagi 

w wyznawaniu wiary, to tylko w taki sposob idzie si? do swi?tosci i doskonalosci - przez 

krzyz i ofiar? z zycia. Przypomina nam o tym sam Chrystus, ktory b?dyc w pelni S0I4 ziemi 

1 swiatlem swiata nadaje smak i moc naszcmu zyciu. Przypomina o tym rowniez Wielki Pry

mas Tysiyclecia poprzez swojy heroiczny wiar?, ktora nie cofn?la si? nawet przed upokarz^jq-

cym wi?zieniem. 

3. „Przychodzf (...), by serca otuch^ krzepic". 

Ksiqdz prymas Stefan Wyszyiiski zapewnial tez w dniu swojego ingresu, ze przycho-

dzi, by serca otuchq krzepic. Zadanie to wypelniat nie tylko poprzez gloszenie Ewangelii, ale 

rowniez przez to, ze okazal si? prawdziwym Ojcem Narodu sponiewieranego, upokorzonego 
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i zniewolonego przez komunistyczny rezim. Dlatego wolal do rzydzycych, by uszanowali 

„prawo do prawdy, prawo do sprawiedliwo^ci, prawo do szacunku, prawo do miiosci, prawo 

do wolnosci, prawo do wolnosci sumienia, wyznania i do «;lu7.by Bozej, prawo do katolickie-

go wychowania dzieci i mlodzieiy" (Gniezno, 14.04.1966 r.). Wide razy upominal si? o te 

elementame prawa przyslugujyce kazdemu czlowiekowi. W okresach niepokojow spolecz-

nych zapewnial, ze „Kosci6l nigdy nie mobilizuje dzieci zadnego narodu przeciwko temu 

narodowi i jego prawdziwemu dobru, przeciwko panstwu i tym, kt6rzy panslwem wladaj^" 

(Gniezno, 14.04.1966 r.). 

Wsluchujgc si? w glosy wspokzesnych politykow, ludzi nauki i kultury, dziennikarzy 

i puhlicystow, osob odpowiedzialnych za wychowanie mlodego pokolenia, nalezy przypo-

mnicc jakze aktuahie dzisiaj slowa wielkiego Ojca Narodu, ktore mogy stac si? przesianiem 

kierowanym do kazdego z nas. „Jestesmy przekonani - mowil prymas Stefan Wyszynski - ze 

lepiej jest, gdy Narod wierzy, niz gdyby nie wierzyl, ze umacnianie wiary bardziej sluzy jed-

no^ci Narodu, anizeli jej niszczenie. (...) Umacnianie w Narodzic wiary w Boga Jedynego 

i Zywego dobrze Polsce sluzy. Sami ocencie, co lepiej sluzy Narodowi: czy to, ze jest zjedno-

czony w imi? Boga Zywego, czy to, ze jest bez Boga w sercu?" (Gdansk, 18.01.1959 r.). 

Trwajijc w oczekiwaniu na beatyfikacj? wiemego i oddanego Chrystusowi Pasterza, 

nie ustawajmy w pogl?bianiu naszej wiary. Wracajmy do naszych korzeni, do chrzlu swi?te-

go, ktory uczynil nas dziecmi Bozymi i dal nam nowe zycie w Chrystusie. Bydzmy tez wyra-

zicielami gl?bokiej wdzi?cznosci wobec Boga za wkrotce Wogoslawionego Stefana Wyszyn

skiego, ktory w naszych czasach staje si? przykladem swiadka Chrystusowej Ewangelii, uczy 

wiemego irwania pod Jego krzyzem i jest ojcem, ktory otuchy krzepi ludzkie serca. 

Niech czas. poprzedzaj^cy dzieii beatyfikacji Czcigodnego Slugi Bozego kardynala 

Stefana Wyszynskiego. stanie si? dla wszystkich okazj^ do przypomnienia sobie jego naucza-

nia. Niech przez modlitw? przygoluje nas i sprawl, abysmy odpowiadaj^c na nasze powota-

nie, stawali si? w tym swiecie soly ziemi i swiatlem swiata, kt6rzy - jak wzywa nas papiez 

Franciszek b?d^ dawac innym „wyrazne swiadectwo o zbawczej miiosci Pana" (por. EG 

121). Na owocne przeZycie duchowcgo przygotowania do beatyfikacji Prymasa Tysi^clecia 


