
 

 

 

 

 

 

 

Przygotujcie drogę Panu
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6 grudnia II Niedziela Adwentu 2015 r. 

Czytania (Ba 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-6.8-11; Łk 3,1-6). 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Umiłowani Bracia i Siostry, 

Drodzy Uczestnicy Konkursu Gry na Instrumentach Pasterskich, 

 

 1. Po utracie Raju człowiek szukał dróg prowadzących do Boga. Inspirowany 

niespokojnym sercem, które pragnęło spoczynku, szedł po śladach Boga obecnych w 

przyrodzie. Kierując się światłem rozumu, docierał do kresu swoich możliwości, gdzie 

napotykał już tylko milczenie. Milczenie owo zostało przerwane głosami patriarchów i 

proroków pańskich. Słyszeliśmy dzisiaj wołanie proroka Barucha „Podnieś się, Jeruzalem! 

Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na Wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo 

Świętego od wschodu aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał” (Ba 5,5). Głosy 

te świadczą, że Bóg nie tylko przemawia, ale wychodzi na poszukiwanie człowieka, by 

przygotować mu drogę, prowadzącą do spotkania: „Wyszli od ciebie pieszo – głosi prorok 

Baruch – pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadził ich niesionych z chwałą, jakby na 

tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, 

doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana” 

(Ba 5,6-7).   

 

                                                 
1
 Homilia wygłoszona w czasie mszy świętej w kościele Trójcy Przenajświętsze z okazji XXXV Konkursu Gry 

na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego w Ciechanowcu  

 



2 

 

 2. Zapowiedzi i obietnice Boga, nawiązujące do poszukiwania człowieka i 

przygotowania mu drogi, spełniły się w Nazarecie podczas Zwiastowania Maryi. 

Posłuszeństwo Dziewicy z Nazaretu sprawiło, że wraz z poczęciem Jezusa Chrystusa 

nastąpiło spotkanie Boga z człowiekiem. Myśli Boże stały się myślami człowieka, a drogi 

człowieka –  drogami Boga. W Jezusie Chrystusie raz i na zawsze dokonało się pojednanie 

nieba z ziemią oraz bóstwa z człowieczeństwem. Narodziny Syna Człowieczego dały 

początek drodze, która prowadzi z Raju na ziemię i z ziemi do Raju. Tak o swojej misji wrazi 

się Chrystus: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do 

Ojca” (J 16,28). Syn Boży przyszedł na świat sam, ale wraca już nie sam: „A Ja, gdy zostanę 

nad ziemię wywyższony – powie Chrystus – przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32).  

  

 3. Tym, który zapowiadał bezpośrednio przyjście Pana na ziemię, był Jan Chrzciciel, 

jeden z największych proroków. „Obchodził więc [On] całą okolicę nad Jordanem i głosił 

chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka 

Izajasza: Głos wołającego na pustyni” (Łk 3,3-4). Tym głosem jest wołanie Jana Chrzciciela, 

skierowane do ludzi: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina 

niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane” (J 3,4). W myśl tego wołania 

należy odrzucić pychę oraz fałszywą pokorę i stanąć w prawdzie przed Bogiem, który posyła 

swego Syna, Jezusa Chrystusa: „On przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze – śpiewamy 

w 1. Prefacji Adwentowej – spełnił Twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę 

wiecznego zbawienia”. Nasze przeżywanie Adwentu jest przygotowaniem do Świąt Bożego 

Narodzenia, ale nade wszystko przygotowaniem i oczekiwaniem  na powtórne przyjście Pana. 

I tak, we wspomnianej Prefacji modlimy się słowami: „On ponownie przyjdzie w blasku swej 

chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których, czuwając z ufnością oczekujemy”.  

   

 4. Czas Adwentu, msze roratnie są naszym wołaniem do Boga: „Spuśćcie nam na 

ziemskie niwy Zbawcę z niebios, obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy, wołał w nocy 

głębokiej…”  Pobyt nasz w Ciechanowcu, w parafii Trójcy Przenajświętszej, w okresie 

Adwentu ma związek z wielowiekową tradycją ludową związaną z grą na instrumentach 

pasterskich. Instrument ten – nazywany ligawką – był nie tylko pomocny pasterzom w ich 

pracy, lecz również służył do celów religijnych. Był głosem wzywającej trąby, niczym 

odpowiedź na słowa proroka Izajasza: „Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak 

trąba swój głos” (Iz 58,1). Otóż w grze na ligawce nie wystarczy wdmuchiwać w ten 

instrument powietrze, lecz grający musi wydobyć z siebie głos.  
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 5. Dzisiaj, w II niedzielę Adwentu, przeżywamy 35. Konkurs Gry na Instrumentach 

Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego, dawnego dyrektora Muzeum Rolnictwa w 

Ciechanowcu. Czterdzieści jeden lat temu, w 1974 r., odnalazł on na strychu jednego z 

zabudowań starą, porzuconą ligawkę, co zainspirowało go do zorganizowania pierwszego 

konkursu. Ligawka jest polskim ludowym instrumentem dętym z grupy aerofonów. Aerofony 

z kolei są grupą instrumentów muzycznych, których wibratorem (źródłem dźwięku) jest 

drgający słup powietrza, zamknięty w przestrzeni rezonansowej, pobudzony do wibracji za 

pomocą zadęcia. Instrument ten jest zazwyczaj wystrugany z drewna świerkowego, 

wierzbowego, olchowego lub z osiki. Składa się z dwóch połówek sklejonych woskiem, 

często owiniętych łykiem. Nazwa „ligawka” pochodzi od legania, czyli opierania instrumentu 

w czasie trąbienia, z racji jego długości i ciężaru, zwykle na ramieniu drugiego człowieka, na 

płocie lub na studni. W tym ostatnim przypadku chodziło dodatkowo o wzmocnienie 

dźwięku. Instrument  ma kształt rogu, jest długości ponad jednego metra (wg dawnych 

opisów mierzy 2-3 łokcie).  

 6. Ligawka znana jest na ziemiach polskich od XI w., spotykana na pograniczu 

Mazowsza i Podlasia. Sam instrument i jego dźwięk został utrwalony w twórczości pisarzy: 

np. Henryk Sienkiewicz w noweli pt. Za chlebem tak napisał: „Potem spod boru, spod 

ciemnego ozwała się przeciągle ligawka…”; Władysław Reymont w utworze zatytułowanym 

Pewnego dnia daje opis dźwięku instrumentu: „Ligawka miała dziwny głos płaczu i skargi, 

jakby jęk duszy tych wierzbin, tych drzew tęskniących za słońcem, za wichrem, co buja po 

polach…”; z kolei Stefan Żeromski, w dramacie pt. Róża, dodaje: „Wyznaję, że ta ligawka 

pięknie gra…”; i wspomniany wcześniej W. Reymont w opowieści Fermenty napisał: „Tony 

ligawek pastuszych się odzywały i śpiewały żale jakieś prostacze, dziecięce, jakby żale dzieci, 

co pogubiły ojców…” Ksiądz Krzysztof Kluk w swoim dziele o roślinach w XVIII w. 

wspomina, że na Mazowszu i Podlasiu w każdej wsi miewano po kilka ligawek i dotąd 

jeszcze niektórzy je mają. W lasach nawoływano nimi bydło, a przy domu grano codziennie 

cały Adwent, dobywając uroczyste tony w celu przypomnienia sądu ostatecznego, do którego 

pobudkę zatrąbi światu archanioł. W tym poetycznym zwyczaju zamiłowany był szczególnie 

(zmarły w 1838 r.) arcybiskup warszawski Stanisław Kostka Choromański. Gdy był 

proboszczem w Zambrowie koło Łomży, podczas pasterki występowała tam cała młodzież 

parafialna, grając na wielkich ligawkach przy kościele. Głos ligawki w cichy pogodny 

wieczór zimowy, podczas Adwentu, słyszeć można w odległości półmilowej. 
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 7. Tak jak dzwon kościelny zwołuje lud na modlitwę i uroczystości kościelne, 

podobną rolę spełniały ligawki, znajdując swe uzasadnienie również w księgach Pisma 

Świętego, zarówno Starego jak i Nowego Testamentu. Na przykład, w Księdze Liczb 

czytamy: „Tak mówi Pan do Mojżesza: «Sporządź sobie dwie trąby… Będą one służyły do 

zwoływania całej społeczności»” (Lb 10,2). Trąbiono również na pogrzebach, by 

przypomnieć o Sądzie Ostatecznym, o przyjściu Pana i o zmartwychwstaniu zmarłych. W 

Ewangelii Mateusza czytamy, że Syn Człowieczy „pośle swoich aniołów z trąbą o głosie 

potężnym i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca do 

drugiego” (Mt 24,31). W innym miejscu słyszymy słowa: „W jednym momencie, w mgnieniu 

oka, na dźwięk trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my wszyscy 

odmienieni” (1Kor 15,52). Dopełnieniem są słowa św. Pawła w Liście do Tesaloniczan: „Sam 

bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w 

Chrystusie powstaną pierwsi” (1Tes 4,16). 

 8. Dzisiejszy, odbywający się w Ciechanowcu, Międzynarodowy Konkurs 

mazowieckich i podlaskich ligawek, z udziałem góralskich trombit, kaszubskich bazunów, 

rogów pasterskich, piszczałek i innych instrumentów z rodziny dętych, jest kultywowaniem 

kultury muzycznej i tradycji. Integruje środowisko w zakresie nie tylko lokalnym, ale i 

międzynarodowym. Budzi zainteresowanie słuchaczy, wzbogaca ich doznania oraz inspiruje 

dzieci i młodzież do nauki gry na instrumentach pasterskich. W tym miejscu pragnę 

podziękować organizatorom Konkursu oraz uczestnikom i pogratulować zwycięzcom. 

Ponadto trzeba przyznać, że instrument pełniący, również dzisiaj, funkcję trąby zwołującej w 

Adwencie na roraty, budzi naszą czujność na przyjście Pana i naszego Zbawiciela, który jest 

drogą, prawdą i życiem. Ufamy, że szczerze przygotowując się na spotkanie Jezusem 

Chrystusem, Panem miłosierdzia, staniemy się uczestnikami Raju, dostępując w nim pełni 

życia Bożego i szczęścia bez miary. Amen. 

 

 


