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Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie, 

Drodzy Bracia w kapłaństwie zgromadzeni na liturgii oraz pozostający w parafiach, chorzy, 

emeryci, jak też posługujący poza granicami diecezji: w Belgii, Białorusi, Brazylii, Francji, 

Hiszpanii, Italii, Kamerunie, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Rosji, Urugwaju, Watykanie. 

Czcigodne Siostry i Bracia zakonni, 

Służbo liturgiczna, drodzy ministranci i lektorzy,  

Przedstawiciele ruchów, stowarzyszeń i wspólnot kościelnych, 

Bracia i Siostry! 

 

Dzisiaj w czasie tej homilii skupimy się na pięciu słowach: powołani, wybrani, obdarowani, 

posłani, umacniani.  

 

Powołani 

 Już tradycyjnie Msza św. Krzyżma gromadzi przedstawicieli prezbiteratu ze 

wszystkich stron diecezji. Każdy z nas kapłanów potrzebuje duchowego powrotu do 

Wieczernika, by potwierdzić wierność swemu powołaniu i odnowić przyrzeczenia złożone w 

dniu święceń. Przybywamy, by wrócić do pierwotnej miłości, którą zapala i podtrzymuje 

Duch Święty. Już po latach – przekonani, że miłość w nas niekiedy wygasa, ale jeśli już jest, 

jest zawsze żywa. Dzięki tej pierwotnej miłości, której źródłem jest Bóg, przyjęliśmy gorliwie 

powołanie do wspólnoty życia i działania z Chrystusem. Chrystusowe zaproszenie, by iść za 

Nim, wyprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż i Go naśladować, ponagla nas nieustannie 

(por. Mk 8,34). Jest to miłość wymagająca, ale i obiecująca: „kto [bowiem] chce zachować 

życie – powie Chrystus – straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, 
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zachowa je” (Mk 8,35). Każdy z nas kapłanów uczestniczy w sposób sakramentalny w 

Chrystusowym kapłaństwie, a także w powołaniu powszechnym. Bowiem spotkanie z 

Chrystusem oraz stanie się Jego uczniem i naśladowcą dotyczy każdego chrześcijanina. Przez 

sakrament Chrztu Świętego i słuchanie Słowa Bożego chrześcijanin wchodzi na drogę wiary, 

miłości i świętości. Święta Wielkanocne umożliwiają każdemu z nas lepiej uświadomić sobie 

dar chrztu i pogłębić tożsamość chrzcielną. Czteroletni program duszpasterski Kościoła w 

Polsce przebiega pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i 

chrzest do świadectwa”. Ważnym dla narodu polskiego będzie rok 2016 – 1050. rocznica 

Chrztu Polski. Każdy z nas ochrzczonych, wspomni dzień swego chrztu, jego miejsce, 

szafarza, rodziców i chrzestnych. Każdy z nas uświadomi sobie swój chrzest po to, by 

zjednoczyć się sakramentalnie z chrztem Chrystusa w Jordanie i przyjąć również do siebie 

głos z nieba: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3,17). 

       

Wybrani 

 Umiłowany Syn Boga Ojca, Jezus Chrystus wybrał sobie spośród uczniów dwunastu 

apostołów i ustanowił ich kapłanami, pasterzami i prorokami. My kapłani, w dniu dzisiejszym 

ponownie uświadamiamy sobie, że to wybranie z jednej strony jest wyrazem Bożej miłości, a 

z drugiej wielkim darem i tajemnicą. W duchu posłuszeństwa i odpowiedzialności wyrażamy 

naszą wdzięczność Chrystusowi Panu. Jego wybranie i powołanie zostało przekazane przez 

Kościół w znaku namaszczenia podczas święceń kapłańskich. Uświadamiamy sobie dar 

naszego kapłaństwa dziś we wspomnienie 10. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II, zastępcy 

Chrystusa Jedynego i Najwyższego Kapłana. Pamiętamy pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II 

na ziemi drohiczyńskiej i dziękujemy mu za spotkanie oraz za jego świadectwo Bożej miłości 

i niezłomniej wierności kapłańskiej. Za jego wstawiennictwem, przez Maryję, Matkę 

kapłanów, prosimy Pana Boga o błogosławieństwo dla naszej diecezjalnej wspólnoty.    

Wielki Czwartek jest pamiątką ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. W Kolekcie 

Mszy św. Krzyżma modlimy się słowami: „Boże, Ty namaściłeś Twojego Syna Duchem 

Świętym i ustanowiłeś Go Chrystusem i Panem, a nam dałeś udział w Jego godności, spraw, 

abyśmy w świecie byli świadkami odkupienia”. Msza św. którą biskup każdej diecezji 

koncelebruje z kapłanami i w czasie której konsekruje święte krzyżmo oraz błogosławi inne 

oleje, uważana jest za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i za znak ścisłej 

łączności kapłanów z jego osobą. Albowiem świętym krzyżmem konsekrowanym przez 

biskupa namaszcza się nowo ochrzczonych, bierzmowanych, a w czasie święceń kapłańskich 

dłonie prezbiterów i głowy biskupów oraz ołtarze i świątynie. Przez namaszczenie olejem 
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katechumenów przygotowuje się ich i usposabia do przyjęcia chrztu. Wreszcie olej chorych 

pokrzepia ciała i ducha tych, którzy zapadli na zdrowiu. Dzisiaj wszyscy kapłani – jako 

wybrani przez Chrystusa – potwierdzamy wierność naszemu powołaniu i publicznie 

odnawiamy przyrzeczenia złożone w dniu święceń.  

 

Obdarowani 

 W sakramencie Chrztu świętego otrzymujemy wraz z innymi darami, dar wiary. 

Prawdziwe życie religijne, duchowe, życie Boże bierze początek w nas właśnie wtedy, kiedy 

w pokorze przyjmujemy wiarę. Wiara pozwala nam poznać, że jesteśmy kochani przez Boga. 

Jednak wiara jest zaledwie początkiem drogi wiodącej do punktu dojścia, którym jest miłość. 

Tak jak wiara pozwala nam poznać, że jesteśmy kochani przez Boga, tak miłość pozwala nam 

kochać Boga i bliźniego. Wiara prowadzi nas do poznania prawdy i przylgnięcia do niej – 

miłość uzdalnia do życia w prawdzie. Przez wiarę nawiązujemy przyjaźń z Panem Bogiem – 

natomiast dzięki miłości żyjemy tą przyjaźnią. Wiara skłania nas do przyjęcia nauki Boga – 

miłość do jej praktykowania. W wierze rodzimy się jako dzieci Boże – miłość pozwala w 

sposób konkretny trwać w synostwie Bożym. W świetle wiary rozpoznajemy dary, które Bóg 

nam powierza – przez miłość dary te w nas owocują. Tak więc wiara poprzedza miłość, ale 

jest ona tylko wtedy autentyczna, gdy miłość jest jej uwieńczeniem. Relacja między wiarą i 

miłością podobna jest do tej, jaka zachodzi między dwoma fundamentalnymi sakramentami 

Kościoła – chrztem i Eucharystią. Chrzest (sacramentum fidei) poprzedza Eucharystię 

(sacramentum caritatis). Sakrament chrztu jest ukierunkowany na Eucharystię i w niej 

znajduje swoje uwieńczenie.  

 

Posłani 

 Drodzy kapłani, czcigodni ojcowie, bracia i siostry zakonne, którzy przeżywacie 

obecnie Rok Życia Konsekrowanego, dziękuję wam bardzo za posługę w parafiach. Wyrażam 

wszystkim wdzięczność za współpracę w ciągu roku, a szczególnie w okresie wielkopostnym. 

Za wami stoi wielki trud modlitwy, głoszenia rekolekcji, wielogodzinnego posługiwania w 

konfesjonałach i ożywionej pracy duszpasterskiej, katechetycznej i charytatywnej. Dziękuję 

kapłanom-seniorom za modlitwę, ofiarowane cierpienie, dobre świadectwo oraz pomocną 

posługę duszpasterską. Ślę życzenia świąteczne i słowa uznania misjonarzom i duszpasterzom 

posługującym poza granicami diecezji. Jako kapłani, posługując w innych krajach, jesteście 

nie tylko apostołami Ewangelii, ale i ambasadorami naszej diecezji i Ojczyzny.  
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 Gdziekolwiek pełnimy posługę kapłańską, jesteśmy świadomi tego, że posyła nas 

Chrystus. Mamy też na uwadze Jego słowa: „Posyłam [was] jak owce między wilki. Bądźcie 

więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie!” (Mt 10,16). Pamiętajmy, że jak długo 

pozostajemy owcami, zwyciężamy; otoczeni niezliczoną gromadą wilków. Gdy jednak 

stajemy się wilkami, ulegamy, ponieważ jesteśmy pozbawieni pomocy Chrystusa – Dobrego 

Pasterza. Wszak Chrystus nie jest pasterzem wilków, lecz owiec. Podobnie jak wąż porzuca 

wszystko, nawet część swego ciała, by tylko ocalić głowę, tak i kapłan oraz każdy 

chrześcijanin powinien – z wyjątkiem wiary – porzuć wszystko: bogactwo, ciało, a nawet 

życie. Gdy ocalimy wiarę – powiada św. Jan Chryzostom – to choćbyśmy wszystko inne 

utracili, zyskamy wiele więcej. Potrzebna jest nam roztropność węża, abyśmy unikali 

śmiertelnych ran, ale potrzebna jest nam też prostota gołębia, symbolizująca pokój i miłość, 

abyśmy nie szukali zemsty na tych, co nas skrzywdzili, ani żądali kary na tych, co knują na 

nas zasadzki. Chrystus uczy nas, że przemocy nie pokonamy przemocą, lecz wiernością, 

łagodnością, miłością i miłosierdziem. 

  

Umacniani  

 Drodzy Bracia i Siostry, mimo ogromnego zaufania i wielkiej życzliwości wiernych, 

dotyka każdego z nas zło, które pochodzi z tego świata. Zwycięstwo Chrystusa nad szatanem 

dało początek panowaniu Boga. Jednak szatan nieustannie walczy o władzę nad człowiekiem. 

Owoc rajskiego drzewa, dotyczący poznania dobra i zła wciąż kusi ludzi i każdego z nas, by 

być jak Bóg. By móc samemu orzekać o tym, co jest dobre, a co złe. Podobnie kuszący jest 

rajski owoc z drzewa życia, choć nie został zerwany w raju, stanowi przedmiot ludzkiego 

pożądania. Wielu już wyciąga rękę po niego, aby móc być jak Bóg i panować nad życiem i 

śmiercią. Sami doświadczamy tego, że królestwo Boże, które głosimy, nie odpowiada temu 

światu. Co jakiś czas rodzą się ideologie rewolucyjne – marksizm, gender – które angażują 

zarówno myśl polityczną, jak i potencjał legislacyjny w celu przebudowy społeczeństwa w 

oderwaniu od Boga i natury. Promocja patologii wypacza lub wręcz tłumi sumienia oraz 

roznieca nieprzyjaźń wobec oponentów. Bliskie stają się nam słowa Chrystusa kierowane do 

apostołów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście 

byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. A ponieważ nie jesteście ze świata, 

bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi” (J 15,19). Słowa prefacji 

umacniają nas ponieważ głoszą nadzieję zwycięstwa: „Na krzyżu dokonał się sąd nad 

światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Szatan, który na drzewie zwyciężył, 

na drzewie również został pokonany”.  
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 Umiłowani kapłani, drodzy bracia i siostry, prośmy Pana naszego Jezusa Chrystusa 

chwalebnie zmartwychwstałego, który nie zostawia nas samych (por. Mt 28,20), aby umacniał 

nas, dodawał nam odwagi i męstwa oraz rozpraszał ciemności naszych serc i umysłów. Niech 

nam błogosławi, napełnia nas pokojem i radością na drodze do świętości. Amen. 

 

 


