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WSZYSTKO, CO UCZYNILIŚCIE JEDNEMU

Z TYCH BRACI MOICH NAJMNIEJSZYCH,

MNIEŚCIE UCZYNILI

Kazanie ks. Andrzeja Sowińskiego w Mierzeszynie
na Mszy świętej pogrzebowej śp. Kazimierza Presia,
18 czerwca 2014 roku

I. Nasze przygotowanie do spowiedzi œwiêtejI. Nasze przygotowanie do spowiedzi œwiêtejI. Nasze przygotowanie do spowiedzi œwiêtejI. Nasze przygotowanie do spowiedzi œwiêtejI. Nasze przygotowanie do spowiedzi œwiêtej

Bracia i Siostry!
Zanim przystąpimy do sakramentu pokuty i

pojednania, czyli do spowiedzi świętej, czynimy
rachunek sumienia. Rachunek sumienia to osobiste
wejście w nasze człowieczeństwo. Tam człowiek
staje sam przed sobą. Tam człowiek staje przed
Bogiem. Analizujemy jak wygląda nasze
człowieczeństwo. Pomocą w dobrym przygotowaniu
rachunku sumienia jest książeczka do nabożeństwa.
To dobra pomoc. Ale nie możemy zapominać o
wspaniałym podręczniku naszej wiary. To sacra
scriptura, Pismo święte, Stare i Nowe Przymierze.
Bierzemy do rąk Stary Testament. Szukamy...
Księga Wyjścia! Czy tylko historia Narodu
Wybranego? Coś więcej! To słowa skierowane także
do nas. Słowa uniwersalne! Dziesięć Słów, Dekalog,
Boże Przykazanie. Bardzo dobrze znamy Dziesięć
Przykazań Bożych. To przykazania krótkie, ale
wymagające. Tu nie wystarczy sama znajomość
tekstu. Tekst Dekalogu pozostaje zawsze dla nas
wskaźnikiem życia i jednocześnie materiałem do
refleksji nad własnym postępowaniem.
Przykazania Boże zostały objawione przez Boga w
odległej starożytności Mojżeszowi na Górze Synaj.
Ale ten tekst przekazany Mojżeszowi i Narodowi
Wybranemu na tablicach kamiennych zawsze
pozostaje tekstem współczesnym, który Bóg
wypisuje na naszych sercach i sumieniach. To jest
dobry Tekst do przeprowadzenia rachunku
sumienia przed spowiedzią.

Ale otwieramy także Nowe Przymierze. Tam
odczytamy naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Nauka zwięzła i wymagająca! Nauka prowadząca w
jednym kierunku: do zbawienia człowieka. Tyle
fragmentów, które pozostają pomocą w
przygotowaniu się do sakramentu pokuty i
pojednania. Kazanie na Górze – Osiem
Błogosławieństw. Słowa Jezusa skierowane do
tłumów, nie tylko nad Jeziorem Tyberiadzkim. Te
słowa naszego Pana skierowane są do tłumów całej
ludzkości, żyjącej aż do skończenia świata. I słowa,
które są tłumaczeniem Dekalogu. I słowa
przypominające o najważniejszym przykazaniu:
Przykazaniu Miłości. I słowa przed chwilą
odczytane z Ewangelii Mateuszowej (zob. Mt 25,
31-46). „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych

braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.
Czytając ten fragment Ewangelii otrzymujemy
kolejną pomoc w przygotowaniu się do świętej
spowiedzi! Oto nauka Chrystusa! Nauka, której
świat często nie chce słuchać i realizować. To
nauka naprawdę trudna! Ale tylko ta nauka buduje
nasze autentyczne człowieczeństwo. Będziemy
kiedyś w przyszłości sądzeni z miłości. I to jest
najtrudniejszy życiowy egzamin! To co czynimy
naszym bliźnim czynimy samemu Bogu,
Chrystusowi! O tym nie możemy zapominać. Na co
dzień bliźniego mamy utożsamiać z Chrystusem!

II. Kazimierz Preœ, który swoim ¿yciem stara³ siêII. Kazimierz Preœ, który swoim ¿yciem stara³ siêII. Kazimierz Preœ, który swoim ¿yciem stara³ siêII. Kazimierz Preœ, który swoim ¿yciem stara³ siêII. Kazimierz Preœ, który swoim ¿yciem stara³ siê
odczytywaæ naukê Chrystusaodczytywaæ naukê Chrystusaodczytywaæ naukê Chrystusaodczytywaæ naukê Chrystusaodczytywaæ naukê Chrystusa

Bracia i Siostry!
Dzisiejszego wieczoru gromadzimy się w naszym

kościele św. Bartłomieja Apostoła tu, w
Mierzeszynie, aby słuchać nauki naszego Pana i
uczestniczyć w Jego Wieczerzy. Ale to nasze
zgromadzenie eucharystyczne ma też szczególny
wymiar. Modlimy się o życie wieczne dla naszego
brata śp. Kazimierza Presia. Kilka dni temu
otrzymaliśmy wiadomość o jego odejściu od nas.
Życie ziemskie śp. Kazimierza dobiegło kresu 16
czerwca 2014 roku. Nie tak dawno przeżywaliśmy
jego 90. urodziny. Dziewięćdziesiąt lat życia to
bogata historia ludzkich dziejów. Kazimierz Preś
umiłował swoją rodzinę. W swoim otoczeniu widział
bliźnich. Na co dzień wyzbywał się egoizmu. Jego
życiowym powołaniem było kształtowanie własnego
człowieczeństwa i troska o drugiego człowieka.
Codziennie starał się, aby jego życie było życiem
ewangelicznym, życiem człowieka, który zna
Ewangelię i żyje według niej.

Ale śp. Kazimierz Preś umiłował także przyrodę
stworzoną przez Dobrego Boga. Fascynował się
szczególnie światem zwierząt. Mówimy
„zwierzęta”, ale też „stworzenia”, lub jeszcze
pobożniej „stworzenia Boże”. I tak zwierzęta w
swoim życiu rozumiał śp. Kazimierz. Jego kolejnym
życiowym powołaniem była troska o zwierzęta,
czyli „stworzenia Boże”. Był lekarzem zwierząt.
Przez długie lata swojego życia z wielką pasją
pełnił tę posługę. Posługę dla zwierząt. Św.
Franciszek z Asyżu, wielki uczeń naszego Pana,
miłujący każdego człowieka, ale także cały świat
stworzony przez Boga, nazywał zwierzęta „swoimi
mniejszymi braćmi”. I z pewnością, to samo
możemy powiedzieć o zmarłym Kazimierzu. On
miłował „swoich braci mniejszych”. Wielu z nas
tu obecnych z pewnością może to potwierdzić!
Oddany człowiek swojej pracy, swojemu życiowemu
powołaniu. I tu odkrywamy niesamowitą prawdę o
życiu śp. Kazimierza Presia: jego życie było tak
podobne do życia Biedaczyny z Asyżu!



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 17 (123) 20 czerwca 2014

3

III. Nasza modlitwa i dziêkczynienieIII. Nasza modlitwa i dziêkczynienieIII. Nasza modlitwa i dziêkczynienieIII. Nasza modlitwa i dziêkczynienieIII. Nasza modlitwa i dziêkczynienie
Bracia i Siostry!
Modlimy się w tych dniach za naszego zmarłego

brata Kazimierza. W najbliższy piątek (20 czerwca
2014 roku) będziemy uczestniczyć w jego pogrzebie
w Gdańsku na Srebrzysku. Te dni są szczególnym
wołaniem do Dobrego Boga o miłosierdzie dla
Kazimierza. Ale to też dni dziękczynienia Bogu za
bogate i piękne życie śp. Kazimierza Presia. Żałoba i
dziękczynienie, tu się nie wykluczją! Dziękujemy
Panu Bogu, że dał nam takiego człowieka, który nas
fascynuje i pozostaje dobrym przykładem w życiowej
wędrówce.

Modlimy się za Kazimierza dziś podczas tej Świętej
Ofiary Eucharystycznej. Modlić się będziemy w
naszych kościołach, domach i na cmentarzu przy jego
grobie. To piękny dar, który składać będziemy
naszemu Bratu. Jednocześnie ta modlitwa pozostanie
naszym wyznaniem wiary. Wyznaniem wiary w życie
wieczne, w życie po zakończeniu tej ziemskiej
wędrówki. Tam czeka na nas Dobry Bóg, który
przygotował nam miejsce na całą wieczność. Tam
czeka na nas z utęsknieniem śp. Kazimierz Preś.

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. – Oto słowa,
które dziś Chrystus kieruje do każdego z nas. Oto
słowa, które zawsze tworzą nasze człowieczeństwo i
wyznaczają drogę ku wieczności. Amen.

Mierzeszyn, 18 czerwca 2014 roku

 ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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