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Homilia wygłoszona przez ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdę
SAC Metropolitę Gdańskiego w Archikatedrze Oliwskiej z okazji
nałożenia paliusza, 26 września 2021 roku

WIĘŹ METROPOLITY Z PAPIEŻEM
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Nuncjuszu,
Ekscelencje, Księża Biskupi,
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Siostry
Zakonne, Osoby Konsekrowane, Alumni,
Przedstawiciele
Administracji
państwowej
i samorządowej,
Drodzy Siostry i Bracia!
Dzisiejsze pierwsze czytanie ukazuje nam
pierwotną społeczność Narodu Wybranego. To
wielki i liczny lud wybrany przez Boga Jahwe.
Jest on w drodze ku ziemi obiecanej, a przewodzi
mu Mojżesz z woli samego Boga Jahwe.
Mojżesz to człowiek pełen ducha Bożego. Bóg
rozmawia z nim twarzą w twarz. Wybrał go, aby
przeprowadził Naród Wybrany z niewoli egipskiej
ku wolności w ziemi obiecanej. Ale ta droga ku
wolności jest usłana trudnościami, bo lud jest
krnąbrny, o twardym karku, sprzeniewierza się.
Jego wierność przeplata się z niewiernością,
odstępstwami, oddawaniem czci bożkom. Raz
powraca do Boga, by zaraz potem się buntować
i popełniać te same błędy. Ale Bóg kocha swój
lud i, choć czasem okazuje mu surowość,
nieustannie go wspiera.
Gdy trud przewodzenia jest ponad siły
Mojżesza, wówczas Jahwe „bierze z jego ducha”
i
przekazuje
wybranym
siedemdziesięciu
starcom, aby go wspierali. Doznają oni
uniesienia prorockiego i zaczynają przemawiać
duchem Bożym. Na uwagę zasługuje fakt, że
dwaj z wybranych siedemdziesięciu, choć nie
stawiają się przed Bogiem w Namiocie Spotkania,
również otrzymują dar ducha. Podrażnionego
tym
faktem
Jozuego,
Mojżesz
uspokaja
wypowiadając prorocze słowa: „Oby tak cały
lud Pana prorokował, oby Pan mu dał swego
ducha.” Kilkanaście wieków później te słowa
nabiorą nowego znaczenia w Jezusie Chrystusie.
Czym jest „duch”, którego Bóg wziął
z Mojżesza? W potocznym rozumieniu słowo
„duch” wskazuje na rzeczywistość niematerialną,
trudną do uchwycenia. Jest to sposób myślenia
i działania. Św. Paweł tej rzeczywistości ducha
nadaje nowy sens i znaczenie. Podkreśla, że
słowo „duch” wskazuje na Ducha Świętego,
a każdy kto ma „ducha Bożego” żyje w Duchu
Świętym i w różnym stopniu otrzymuje Jego
dary, znaki i charyzmaty. Jeden jednak dar Ducha
Świętego jest najważniejszy i przeznaczony dla
wszystkich. Jest nim miłość! Dlatego w liście
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do Koryntian pisze: „Lecz wy starajcie się
o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi
i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się
jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania i znał
wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym
góry przenosił. a miłości bym nie miał, byłbym
niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie,
lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał”
(1 Kor 12,31 – 13,3).
Kto ma miłość, ten ma Ducha Świętego i należy
do Chrystusa i Jego Kościoła.
To więc co było proroczym pragnieniem
w ustach Mojżesza, stało się rzeczywiście
udziałem wszystkich wierzących w Jezusie
Chrystusie, który tę miłość w pełni okazał. Ten
dar Boży nie jest związany z miejscem, lecz jest
dostępny wszędzie tam, gdzie człowiek otwiera
się na ducha Bożego. Jezus przez swój krzyż
uwolnił ludzkie serce z kajdan grzechu i otworzył
je definitywnie na obecność Boga. Zawsze więc,
kiedy człowiek się otwiera na Jego obecność,
doświadcza ducha Bożego, który jest dla niego
i dla otaczającego świata nowością życia.
W świetle tej prawdy staje się bardziej
zrozumiałe pouczenie św. Jakuba Apostoła
zawarte
w
dzisiejszym
drugim
czytaniu
liturgicznym,
w
którym
jest
mowa
o
niesprawiedliwości
między
ludźmi,
wynikającej z braku miłości. Jest ona
szczególnie odczuwalna w relacji między
biednymi i bogatymi. Biedni żyją w nędzy
i ubóstwie. Bogaci zaś opływają we wszystko
i to do tego stopnia, że ich dobra niszczeją,
stają się żerem dla moli, śniedzieją i rdzewieją–
słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu. Sami
nie są w stanie ich skonsumować i nie chcą
się nimi podzielić. To rodzi jeszcze większą
niesprawiedliwość. Nierzadko także bogatemu
się wydaje, że dobra materialne mogą mu
zapewnić szczęście, radość, pokój, a nawet życie
wieczne… To błędne myślenie koryguje św. Jakub
Apostoł. Rozpalony Duchem Bożym przestrzega
przed chciwością i nierozumnym bogactwem,
a jeszcze bardziej przed jego konsekwencjami.
Bogactwo często ogranicza życiowe horyzonty
człowieka do ziemskiego wymiaru. W rezultacie,
człowiek bogaty ryzykuje zamknięciem się
w getcie własnej pychy i stworzeniem wokół
siebie centrum świata.
Daru miłości w człowieku dotyka również
dzisiejsza Ewangelia. Najpierw Jezus poucza
swoich uczniów, mówiąc, że w każdym

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 36 (460)

człowieku jest wiele dobrych pragnień i gestów,
które pochodzą od Ducha i sprawiają iż jest
on zdolny mówić dobrze o Jezusie, podać
innym kubek wody do picia, przyjść z pomocą
potrzebującemu, nakarmić głodnego, odwiedzić
chorego, przyjąć w dom uciekiniera… wszystko
to są uczynki miłosierdzia, jaki rozbudza w nas
duch Boży. Następnie Jezus zwraca uwagę, aby
każdy starał się zobaczyć co kryje się w jego
wnętrzu: jeśli dobro – pomnażać je, a jeśli zło –
walczyć z nim i unikać tego co jest zgorszeniem.
Inni albo zobaczą w nas Boga, albo się potkną
w wierze o nas, zgorszą się nami i odejdą od
Boga. W tym ostatnim przypadku słowa Jezusa
nie pozostawiają złudzeń: Biada temu, kto jest
zgorszeniem w wierze dla innych!
Jesteśmy ludem Nowego Przymierza w Jezusie
Chrystusie, ale to nie oznacza, że jesteśmy wolni
od trudności czy pokus do grzechu. Bóg jednak
jest większy i w swojej nieskończonej miłości
pragnie wesprzeć, obdarowując swoim duchem.
W ten obraz Bożego ducha, który dzięki
Jezusowi, spoczął na każdym z nas, wpisuje się
dzisiejsza uroczystość nałożenia paliusza. To
wyjątkowa uroczystość o doniosłej symbolice
duchowej dotykającej korzeni naszej wiary.
Paliusz to pas utkany z białej wełny i ozdobiony
sześcioma krzyżami, na pamiątkę sześciu ran
Jezusa. Zakładany jest na ramiona metropolitom.
Zanim jednak zostanie przekazany metropolicie,
jest najpierw poświęcony przez Papieża i złożony
w konfesji Bazyliki Watykańskiej, na grobie Piotra
Apostoła. Zwyczaj ten swoimi korzeniami sięga IX
wieku i wskazuje na specjalną więź metropolity
z Papieżem, Następcą Piotra, a w konsekwencji
z samym Piotrem. Bowiem z grobu Apostoła,
trwałej pamiątki jego wyznania wiary w Pana
Jezusa, paliusz czerpie swą symboliczną moc.
Każdy więc, kto go zakłada, winien sam pamiętać
i innym przypominać o ścisłej i głębokiej więzi,
jaka łączy go z osobą i misją Piotra.
Przywdziany na ramiona metropolity, paliusz
łączy całą wspólnotę wiernych z Piotrem. Nasza
gdańska
archidiecezjalna
i
metropolitalna
wspólnota wiernych staje się zatem uczestnikiem
skarbca duchowego Apostoła Piotra, jego
nauczania i świadectwa wiary, jego zapału
ewangelicznego i wierności Mistrzowi, aż po
śmierć męczeńską. Wierzymy i ufamy, że Apostoł
Piotr prowadzi nas do Jezusa, uczy przebywania
z Nim, zawierzania Mu mimo naszych ludzkich
słabości i niewierności. Na wzburzonym morzu
naszego życia i wiary to Piotr zachęca nas,
abyśmy zawsze pełni ufności wyciągali rękę ku
Jezusowi, bowiem on chyba najlepiej wie, że
w Jezusie jest cała nasza nadzieja.
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Paliusz kryje w sobie jeszcze inną głęboką
symbolikę. Utkany z wełny jednorocznego
baranka, jest symbolem Baranka Bożego, a więc
samego Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie
grzechy świata i złożył samego siebie w ofierze dla
odkupienia ludzkości. Jako Baranek i Pasterz,
Chrystus nadal czuwa nad swoją owczarnią
i powierza ją opiece tych, którzy sakramentalnie
Go reprezentują. Biel paliusza jest symbolem
niewinności, zaś sześć krzyży oznacza codzienną
wierność Chrystusowi, która nie cofa się nawet
przed męczeństwem.
Otrzymany paliusz zatem całą wspólnotę
metropolitalną opasuje duchem Bożym, abyśmy
mogli zachować czystość i niewinność. Zachęca
do zachowania w życiu czystości i przejrzystości
moralnej i uczuciowej, ale też i czystości
i przejrzystości w postawach moralnych
i religijnych, społecznych i politycznych,
przeciwstawiając
się
wszelkim
formom
rozwiązłości, uwłaczającej godności człowieka
i chrześcijanina.
Ten paliusz, który dzisiaj zawisł na ramionach
waszego pasterza, otacza zatem i was wszystkich
pasem miłości miłosiernej Boga i zanurza was
duchowo we krwi Baranka, abyście mieli siłę
przeciwstawiać się wszystkiemu temu, co niesie
śmierć, i bronić tego co niesie życie! Jako
uczniowie Chrystusa potrzebujemy wszyscy tej
mocy, aby – jak podkreśla papież Franciszek – iść
za Jezusem aż do końca, a nie tylko do jakiegoś
punktu, aby iść za Nim Jego drogą, a nie własnymi
drogami. Jego droga jest drogą życia nowego,
radości zmartwychwstania, drogą, która wiedzie
niekiedy także przez krzyż i prześladowania.
Kończąc tę naszą medytację, pragniemy
dziękować Bogu, że to co w ustach Mojżesza
było pragnieniem, w nas wierzących stało się
rzeczywistością dzięki Jezusowi Chrystusowi –
jedynemu przewodnikowi, z którego nie tylko
pasterze ale każdy wierzący otrzymuje ducha
proroczego.
Słowa
wdzięczności
kierujemy
ku
ks.
abpowi Salvatore Pennacchio, Nuncjuszowi
Apostolskiemu w Polsce, za przybycie do
nas w imieniu Ojca Świętego, i dokonanie
obrzędu nałożenia paliusza i za papieskie
błogosławieństwo, które nam przekazuje.
Jesteśmy za to wdzięczni i prosimy aby tę
naszą głęboką wdzięczność przekazał również
Ojcu Świętemu, zapewniając Go o naszej w Jego
intencji gorącej modlitwie. Amen.

Ks. Arcybiskup TADEUSZ WOJDA SAC

Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, 26 września 2021 roku
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OBŁÓCZYNY A.D. 2021

foto: Gość Niedzielny

Obłóczyny kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego w Archikatedrze Oliwskiej, 3 października
2021 roku. Od lewej (w dolnym rzędzie, w komżach): Jakub Kuzak (pochodzi z Parafii Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Baninie), Szymon Reinke (z Parafii Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Wejherowie), Artur Rozalewski (z Parafii św. Judy Tadeusza w Gdyni), Grzegorz
Zakrzewski (z Parafii Trójcy Świętej w Gdańsku Oliwie), Kamil Romanowski (z Parafii św. Rocha
w Rewie), Przemysław Litewski (z Parafii Stygmatów św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim).
Obrzęd błogosławieństwa alumnów i poświęcenie sutann odbyły się na początku Eucharystii. Następnie alumni III roku
przeszli na pocysterskie krużganki, by po raz pierwszy założyć strój duchownych.
Podczas homilii ks. Krzysztof Kinowski, rektor GSD, wyjaśnił znaczenie przeżywanej uroczystości. - Oto dzisiaj stajecie
tutaj przed nami jako własność Boga, który sam was wybrał, powołał, abyście szli i owoc przynosili, jak czytamy w Ewangelii,
i aby owoc wasz trwał. Bóg z troską przyodziewa was dzisiaj swoją szatą, pochyla się także nad każdym z was, aby umocnić
w was wezwanie do pójścia za Nim, służąc Jego Oblubienicy, Kościołowi, aby zaznaczyć w sposób widzialny dla każdego, że
należycie do Niego - mówił kaznodzieja.
- To wielka odpowiedzialność za dar, który dzisiaj otrzymujecie. Dar, który ma nieustannie wydawać w was owoce wzrostu
waszego powołania, a nie bylejakości czy sprzeniewierzenia się tej szacie, którą dzisiaj przywdziewacie. To ważne wydarzenie
w toku formacji do kapłaństwa, pierwsze tak doniosłe od chwili wstąpienia do seminarium dwa lata temu. Lecz nie przyniesie
ono wielkich owoców, jeżeli poza zmianą zewnętrzną nie będzie wypływała z niego wewnętrzna przemiana - dodał ks. rektor.
Kapłan podkreślił, że nowe odzienie ma stać się symbolem nowego życia, nowego człowieka, który zwlókł z siebie starą
szatę dotychczasowego życia, odrzucając wszystkie grzechy przeszłości, by przyodziać się w szatę sprawiedliwości i świętości
szatę wybrania i powołania, rękojmię - zadatek przyszłej chwalebnej służby, a wreszcie, by przyoblec się w samego Chrystusa.
- Przestaliście być alumnami, studentami, którzy strojem zewnętrznym niewiele różnili się od swoich rówieśników.
Staliście się klerykami, noszącymi strój kleru, strój duchownych. Noście go z dumą i odpowiedzialnością za Kościół, którego
widzialnymi reprezentantami się staliście. Z naszych serc płyną do was dzisiaj życzenia, by Bóg umacniał w was wolę służenia
Mu niepodzielnym sercem, byście czynili postępy na drodze powołania do kapłaństwa, byście odnawiali się duchem w waszym
myśleniu i zawsze postępowali w sposób godny. A czarny kolor stroju duchownych niech w was nieustannie pobudza ducha
ubóstwa, pokory i pokuty, abyście byli ukrzyżowani dla świata, tak jak Chrystus został dla was ukrzyżowany - zakończył
ks. Kinowski.
Przed błogosławieństwem klerycy podziękowali Panu Bogu za dar powołania, zaś moderatorom seminarium, rodzinom,
przyjaciołom i wszystkim zgromadzonym za nieustanne wspieranie ich w przygotowaniu do otrzymania święceń kapłańskich.
ks. Maciej Świgoń/Gość Gdański
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Kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 25 września 2021 roku.
Uroczystość 98. rocznicy urodzin pani Eryki Żurek z Domachowa.
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AKT ZAWIERZENIA
NARODU POLSKIEGO
I KOŚCIOŁA W POLSCE
ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
Kalisz, 7 października 2021 roku

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna,
i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego
zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty
Józefie i Tobie się zawierzamy!
O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma
nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak
Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności
Bogu.
Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce
z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś
swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz
broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej
ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały
i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do
prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali
współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.
O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga
i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać
znaki czasu i angażować się w przemianę naszego
świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy
odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż
nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym
i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej
nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam
czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi,
chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy
służą społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć
Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej
wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać
zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do
dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach
i świecie.
Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz
ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami
u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu
Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza
Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego
miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna
oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.
Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny
i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem
Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy
się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem
w prowadzeniu życia godnego chrześcijan.
Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę
i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.
Amen.

NIE LĘKAJCIE SIĘ!
XXI DZIEŃ PAPIESKI
10 października 2021 roku
Pomóż zdolnej i niezamożnej
młodzieży z małych
miejscowości
*

*

*

Fundacja
,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”
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w ostatnim czasie...

ZMARLI:
1. ZYGMUNT KOPROWICZ, zam. Olszanka, ul. Agrestowa 7, ur.
15 grudnia 1923, zm. 22 września 2021, pogrzeb odbył się
25 września 2021 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na
publikację informacji).
2. MARIAN JAN WIŚNIEWSKI, zam. Błotnia 22, ur. 8 marca 1969,
zm. 29 września 2021, pogrzeb odbył się 1 października
2021 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację
informacji).
3. KRYSTYNA EWA POŁOŃSKA – RYWACKA, zam. Mierzeszyn, ul.
Osiedlowa 15, ur. 12 sierpnia 1933, zm. 2 października 2021,
pogrzeb odbył się 5 października 2021 w Mierzeszynie (rodzina
wyraża zgodę na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH:
ROK 2021
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432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.

Halina i Kazimierz Jurek, Mierzeszyn
Bernadeta i Kazimierz Kolbusz, Mierzeszyn
Lilianna Gosz, Mierzeszyn
Brunon Czaja, Warcz
Jolanta Zasadna, Kolbudy
Teresa i Józef Bąk, Blotnia
Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
Jadwiga i Edwin Jaremkiewicz, Domachowo
Irena Dorawa, Zblewo
Danuta Szymańska, Mierzeszyn
Lucyna i Marek Leszka, Mierzeszyn
Anna Kujach, Mierzeszyn
Anna i Andrzej Szymańscy, Mierzeszyn
Stanisława i Jan Leśniak, Błotnia
Krystyna i Dariusz Dusza, Błotnia
Bożena Kiełczykowska, Mierzeszyn
Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn
Dorota Grabińska, Błotnia
Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
Halina Ronowicz, Błotnia
Marta Meier, Mierzeszyn
Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
Pelagia Malec, Mierzeszyn
Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
Helena Stosio, Domachowo
Eryka Żurek, Domachowo
Władysław Gajęcki, Domachowo
Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
Klara Strąk, Domachowo
Agata Kucharz, Domachowo
Leokadia Krause, Domachowo
Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
Rodzina Banasik, Mierzeszyn
Maria Fryca, Mierzeszyn
Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
Elżbieta i Jan Wiśniewscy, Błotnia
Marta Kuling, Warcz
Krystyna Gwóźdź, Warcz
Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
Irena i Wiesław Dyl, Zaskoczyn
Urszula Kania, Zaskoczyn
Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE
W PAŹDZIERNIKU 2021
W NASZEJ PARAFII
- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku do
soboty po Mszy świętej;
- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17.30.

październik 2021
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KS. ARCYBISKUP TADEUSZ WOJDA SAC METROPOLITA GDAŃSKI
TUŻ PO OBRZĘDZIE NAŁOŻENIA PALIUSZA
Gdańsk Oliwa, Bazylika Archikatedralna, 26 września 2021 roku

foto: Gość Niedzielny
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