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Istnieje przymierze misdzy czlowiekiem a Bogiem, przymierze misdzy 
Ludem a Bogiem. T o  przymierze zainicjowane przez samego Boga. Bog 
daje Siebie nieustannie, stwarzaj^c stale dzieje historii zbawienia. Wyrazem 
najpelniejszym Bozego dzialania w swiecie jest Chrystus, Jego krzyz. On 
realizujsc odwieczny Bozy plan zbawienia idzie ku nam przez krzyz. Na 
krzyzu oddal zycie. On ten krzyz uwielokrotnil chc$c, aby stal sis obecny w 
zyciu kazdej epoki, kazdego pokolenia. Ustanowil Eucharystis, w ktore j 
jest naszym pokarmem. Tak Bog umilowal swiat, ze Syna swojego dal, tak 
Syn umilowal swiat, ze oddal zycie i stal sis naszym zbawieniem. W  tym 
wyraza sis Boza wola dawania Siebie, to jest Bozy gest milosci. A le  On 
uczynil jeszcze cos wiscej. On nas w mocy Ducha Swistego uzdolnil, abys- 
my Jego przyjsli i abysmy w mocy Ducha siebie samych uczynili dla Niego 
darem.

Przemawiaj^c w Nowym Targu Ojciec tw isty  wskazal na ludzkie posta
wy, zrodzone w mocy Ducha Swistego, poprzez realizacjs ktorych czlowiek 
swiadomie i dobrowolnie zawiera przymierze z Bogiem. Pierwsza postawra 
to w pelni swiadome uczestnictwo w liturgii, w ktorej nie tylko przyjmujemy 
przychodz^cego, ale w ktorej rowniez siebie samych oddajemy jako dar, 
naszs radosc i nasze cierpienie, smutek i nasz usmiech, nasz^ pracs, nasze 
zycie i nasz$ smierc. Druga postawa to swiadectwo. Przyj^wszy Boga i uczy- 
niwszy z siebie samych dar dla Boga, wychodzimy do ludzi z poslugs swiade- 
ctwa. Do tych, ktorzy juz nie czytajs Slowa Objawienia, i tych, ktorzy zer- 
wali wszelki kontakt z widzialnym Kosciotem, wychodzimy jako swiadko- 
wie. Wnosimy Chrystusa wszsdzie tam, gdzie czlowiek zyje. Wnosimy Chry- 
stusa w naszym stowie i czynie. C i, ktorzy juz nie czytajs Pisma swistego,
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mog^ G o  odnalezc patrz^c na nas, ci, ktorzy utracili widzenie Chrystusa, 
mog^ w nas jak w monstrancji dostrzec Jego znak. Swiadectwo skfadaim 
wtedy, gdy mozemy powtorzyc za Chrystusem: kto mnie widzi, widzi i Ojca. 
Trzecia postawa to sluzba, to wyjscie do czlowieka w tej postawie, w ktorej 
nie pytamy: co ja moge wzi^c? ale z nieustannym pytaniem: do czego jesz
cze jestem potrzebny, co jeszcze moge dac z siebie, w jaki sposob moge bye 
dla kogos? Postawa wyrazaj^ca sie w tym gescie na kolanach przed drugim 
czlowiekiem.

Ta liturgia oddania siebie Bogu, to swiadectwo o Bogu zyj^cym wsrod 
nas i w nas, ta sluzba czlowiekowi, sprowadza sie rownoczesnie do tego, w 
czym wyraza sie zjednoczenie Boga z czlowiekiem, czyli do Bozo-ludzkiej 
wspolnoty. \Vsp0ln0t4 jest Kosciol, jeden powszechny, apostolski. Wspol- 
not^ jest kazda parafia i kazda diecezja, wspolnoty jest kazda rodzina. Spo- 
dobalo sie Bogu zbawic czlowieka we wspolnocie. To jest warunek przymie- 
rza czlowieka z Bogiem. Z  jednej strony Krzyz i Eucharystia, owo dawanie 
sie Boga nam; z drugiej -  dokonane w mocy Ducha Swietego nasze oddanie 
sie Bogu, nasze swiadectwo i sluzba, i zycie we wspolnocie. Moze dlatego w 
Krakowie Ojciec swiety mowil: „przyjmijcie Ducha Swietego, Ducha nie 
gascie” , moze dlatego na placu Zwyciestwa w Warszawie modlil sie: niech
zst^pi Duch Twoj i uzdrowi, i ozywi te ziemie. T o , co mowie, jest Warn 
znane, ale jest to Bozy apel, ktory jest kierowany nieustannie do kazdegoz 
nas, apel o przymierze, przymierze ludzi z Bogiem, przymierze wspolnoty 
ludzkiej ze Stworc$ i Zbawicielem swiata.

Dzisiaj, gdy stajemy u kresu Waszej piecioletniej pracy, musimy sobie 
zadac pytanie: czy na tym malym odcinku wspolnoty uniwersyteckiego kursu 
przyblizylismy sie do przymierza z Bogiem? Oczywiscie, wspolnota kursu 
jest czyms przejsciowym. Przybyliscie piec lat temu do Lublina. W tym roku 
odchodzicie, wejdziecie w nowe srodowiska, wsrod innych ludzi, bedziecie 
tworzyc wlasne rodziny, nowe male wspolnoty, w ktorych bedziecie trwac. 
Te piec lat juz sie nie powtorzy. To bylo jakies doswiadczenie niepowta- 
rzalne, jedyne, doswiadczenie, z ktorego trzeba wyci^gn^c glebokie wnioski. 
Jeszcze wiele razy w zyciu w ten czy w inny sposob da Warn Bog mozliwosc 
tworzenia wspolnoty. Pamietajcie -  spodobalo sie Bogu zbawic ludzi we 
wspolnocie. Prawde te wyrazaji* pierwsze slowa Konstytucji dogmatycznej
o Kosciele. Kiedys, kiedy staniemy przed Bogiem, kiedy nadejdzie nie ko- 
niec piecioletniej pracy na Uniwersytecie, ale koniec zycia, bedziemy si$ 
rowniez zastanawiali, czy we wspolnocie ludzkiej weszlismy w przymierze z 
Bogiem. Mog<j bye sytuacje latwiejsze i trudniejsze. Moze ktos z was wybie- 
rze droge kaplaristwa. Pamietajcie, ze kaplaristwo realizuje sie we wspolno
cie, we wspolnocie miedzykaplariskiej i wspolnocie kaplana z ludzmi, wsrod 
ktorych pracuje, i jesli kaplan tej wspolnoty wokol siebie nie tworzy, zostaje 
sam. Moze ktos z Was wybierze zycie w zgromadzeniu zakonnym. Pami t̂aj-
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cie, ze zycie zakonne jest znakiem wspolnoty. Zakon, gdzie nie byloby 
wspolnoty, bylby zaprzeczeniem siebie, bylby zdrads znaku. Zapewne wielu 
sposrod Was wstspi w zwiszki mafzeriskie. Niektorzy z Was juz tworzs ro- 
dziny. Znowu pamietajcie, jesli rodzina nie jest wspolnoty, swiadectwo mi
losci i sluzby -  nie przetrwa. Kaplan, ktory nie daje siebie wspolnocie -  
zginie; siostra zakonna, ktora nie daje siebie wspolnocie -  zginie; rodzina, 
ktora nie zyje na zasadach wspolnoty -  rozpadnie sie, bo inaczej bye nie 
moze -  to jest Boze prawo zycia. Spodobalo sie Bogu zbawic ludzi we wspol
nocie. Wspolnota jest czyms bardzo trudnym, bo we wspolnocie trzeba da
wac, dawac siebie i nigdy nie pytac o to, co sie w zamian bierze. G dy czlo
wiek zapyta, co ma w zamian, depcze juz wspolnoty. G dy czlowiek pyta o 
to, co mu sie nalezy, przekresla wspolnote. Trzeba dawac. Chrystus w 
Ogrojcu mogl pytac: O jcze, dlaczego mam ginsc za ich grzechy, czy malo 
im dalem, dalem im wiedze o Tobie, uzdrawialem, leczylem, wskrzeszalem, 
dlaczego mam ginsc za ich grzechy?

Kochani, przekreslenie zasady bezinteresownego dzialania jest przekre- 
sleniem zasady wspolnoty. Przez piec lat ponawialismy razem jakies proby 
tworzenia wspolnoty. Jakie ss tego owoce, nie my bedziemy ssdzic, ale Bog 
nas ossdzi. Obojetnie jednak, jak ten Bozy ssd w tej chwili sie jawi, niechze 
doswiadczenia tych pieciu lat beds dla nas gleboks nauks: w tym, co bylo 
osi^gnieciem, w tym, co bylo dobre, w tym, co chociaz na krok zblizyto nas 
do wspolnoty. Niech to bedzie w Duchu Swietym nasze zwyciestwo. D o 
swiadczenia minionych pieciu lat niech beds rowniez pouczeniem w tym, co 
bylo klesks, w tym, co bylo zaprzeczeniem, w tym, co bylo zdrads wspolno
ty. Niech to rowniez bedzie ostrzezeniem. Wspolnote mozna zdradzac cale 
zycie. Mozna w konsumpcyjnej postawie przejsc przez zycie, zgubic siebie. 
Zyjemy w swiecie, ktory ulega subkulturze konsumpcyjnej, w swiecie, ktory 
pyta, co mnie sie nalezy, ktory chce brae. Nie poprawimy jednak tego swiata 
przez to, ze bedziemy go ustawicznie krytykowac, ze bedziemy wytykac ble- 
dy i wady innych. Swiat mozemy poprawic tylko przez to, ze bedziemy da
wac: dawac siebie, dawac szalericzo, dawac bez reszty, nigdy nie pytajsc o 
to, co ja moge wzisc i co mi sie nalezy, a zawsze oddajsc siebie az po kres 
zycia.

Jezeli dzisiaj mam cokolwiek Warn zyczyc, to zycze przede wszystkim, 
abyscie przymierze z Bogiem zawierane we wspolnocie ludzkiej cenili ponad 
wszystko. Pamietajcie, ze wszelka wiedza i nauka to gnoj w stosunku do 
tego, czym jest przymierze czlowieka z Bogiem. Jesli powiadam, ze wiedza 
i nauka to gnoj w stosunku do przymierza cztowieka z Bogiem, chyba nie 
musze juz okreslac wartosci pieniedzy, stanowisk, urzedow i ludzkiej karie- 
ry. Pamietajcie, gdziekolwiek bedziecie, bsdzcie otwarci na wspolnote. Tym 
z Was, ktorzy w jakikolwiek sposob z jakskolwiek wspolnots ss zwiszani, 
zycze, aby to byt autentyzm wspolnoty, a nie kamuflaz i zaktamanie. Tym
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z Was, ktorzy jeszcze z zadny wspolnoty sis nie polyczyli, zyczs, aby do 
wspolnoty weszli.

I jeszcze jedno, trzeba abyscie w tej wspolnocie zawsze byli wierni Bogu 
i Kosciol owi. Pamistajcie, sy drogi zdrady Kosciola i sy pieniydze, za ktore 
zdrada Kosciola sis dokonuje, te pieniydze na Was czekajy. Zyczs Warn, 
abyscie takich pienisdzy nigdy nie brali. Przyjmijcie swiatopoglyd, jaki chce- 
cie, ale nigdy nie wejdzcie na drogs sabotazu i dywersji. Jestescie marksista- 
mi, bydzcie marksistami, bsdy Was szanowac i czcic, jestescie katolikami, 
bydzcie katolikami, ale nigdy przeciwko komukolwiek nie stosujcie sabotazu 
i dywersji. Trzeba bye soby i zawsze trzeba kierowac sis wlasnym sumie- 
niem, szanujyc rownoczesnie ludzi innych przekonari. W  postawie na kola- 
nach podchodzcie do tych, ktorzy sy nam obey -  do swiadkow Jehowy i do 
komunistow, do wszystkich na kolanach, bo to nasi bracia, i gdyby przyszlo 
za swiadka Jehowy czy za komunists oddac zycie -  oddajcie je. Przeciwko 
nikomu nie stosujcie przemocy.

Dalej, jesli mam Warn czegos zyczyc, zyczs, abyscie byli uczciwi wobec 
siebie i wlasnych upadkow nie tlumaczyli winami innych. Jesli w naszym 
zyciu dokonuje sis zbrodnia, to tylko z naszego wlasnego wyboru. Maksymi- 
lian Kolbe zostal swistym w Oswiscimiu. Mozna bye w Oswiscimiu i zostac 
swistym, a nie z kazdego zakonu idzie sis prosto do nieba! Jesli jest zlo w 
naszym zyciu to wina jest w nas. Gdziekolwiek sis znajdziecie, chocby wa- 
runki wokol was byly tak okrutne i ohydne jak w Oswiscimiu, jesli bsdzie- 
cie patrzec na siebie w duchu prawdy, staniecie sis swistymi. I chocby waru- 
nki wokol was byly idealne, jesli Warn zabraknie prawdy i milosci, odejdzie- 
cie od Boga. Tylko prawda daje nam zwycisstwo, tylko przez prawds rozwi- 
jamy sis wewnstrznie -  bydzcie na niy zawsze otwarci. G dy bsdziecie miec 
wlasne domy, niech bsdy otwarte, niech kazdy ma do nich wejscie i przy- 
stsp. Pamistajcie, wszystko jest Boze, kto uzywa na wlasne potrzeby tego, 
co mu nie jest konieczne, ten kradnie dobra drugiego. Miejcie otwarte 
domy, stoly, otwarte serca, mysli i dlonie, umiejcie dzielic swoje pieniydze, 
swojy milosc i swoje zycie. Nie mozna bye otwartym na Boga, bsdyc zam- 
knistym na czlowieka. Nie mozna obfitowac w lasks u Boga, jesli sis ponad 
wszystko ceni swoje dobra materialne. Umiejcie dawad siebie. Proszs Was.

Trudno nam sis zegnac, bo przez te pise lat byliscie dla mnie mojy naj- 
blizszy rodziny. Wszyscy -  i ci, ktorzy chcieli w tej rodzinie uczestniczyc, i 
ci, ktorzy nie chcieli w niej uczestniczyc, i ci, ktorzy stawiali wielki znak 
zapytania nad uczciwoSciy moich intencji. Wszyscy. Kazde pozegnanie w 
rodzinie jest smutne, ale dlatego, ze przezywam Was, jak swojy najblizszy 
rodzins, dlatego w tym miejscu, przy tym zakonnym oltarzu musimy mowic 
sobie prawds.


