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Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w intencji śp. abpa Józefa Życińskiego w 
Archikatedrze Lubelskiej w dniu 10 lutego 2013 r.  
 

Brevis a natura vobis vita data est, at memoria bene redditae vitae sempiterna (Cicero, 

Orationes Philippicae 14,32) – Krótkie życie dała nam natura, ale pamięć o chlubnie 

spełnionym życiu jest wieczna.  

Kościół lubelski jednoczy się dzisiaj w modlitwie w drugą rocznicę śmierci metropolity 

lubelskiego, wielkiego kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 

arcybiskupa Józefa Życińskiego, który odszedł do wieczności 10 lutego 2011 r. w Rzymie w 

wieku 63 lat. Nie jest to już modlitwa żałobna, ale raczej pełna chrześcijańskiej wiary i nadziei, 

wdzięczna pamięć o wybitnym pasterzu. Modlimy się o spokój jego duszy, aby zmarły biskup 

Józef mógł cieszyć się radością oglądania Pana. Równocześnie dziękujemy Opatrzności za to, 

że mogliśmy go spotkać i poznać, za jego obecność wśród nas i za jego gorliwą posługę. 

Kultywowanie pamięci o naszych zmarłych – zwłaszcza o naszych zmarłych przewodnikach w 

wierze - ubogaca także nas samych, jednoczy nas  wokół tego, czemu gorliwie służyli, a nam 

jest drogie. 

Im więcej dni mija od śmierci arcybiskupa, z im większego dystansu potrafimy spojrzeć 

na jego postać, działalność, tym lepiej zdajemy sobie sprawę z tego, jak nieprzeciętnego 

człowieka mieliśmy szczęście spotkać. Reflektując bogactwo jego działalności duszpasterskiej, 

naukowej i społecznej, z trudem dajemy wiarę, że tego wszystkiego, co utrwaliła nasza 

pamięć, dokonał jeden człowiek. Wspominamy zatem jego posługę biskupią w diecezji 

tarnowskiej i archidiecezji lubelskiej, wystarczającą przecież do wypełnienia niejednego 

aktywnego życia. Mamy jednak w pamięci również nieustanne, pełnowymiarowe 

zaangażowanie arcybiskupa w czynne życie naukowe w Papieskiej Akademii Teologicznej w 

Krakowie, gdzie pełnił funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego i kierownika Katedry 

Metodologii Nauk, oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie kierował Katedrą Relacji 

między Nauką a Wiarą w Instytucie Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych. Autentyczność 

jego zaangażowania naukowego dokumentują liczne publikacje, bogatą działalność 

dydaktyczną upamiętnia wdzięczność wypromowanych doktorów, ale bodaj najbardziej podziw 

budzi ogromna działalność konferencyjna, bogate kontakty naukowe, tak często o charakterze 

międzynarodowym. Dobrze wiemy, że wszystkie wspomniane tu pokrótce obowiązki śp. 

arcybiskup godził z niestrudzoną działalnością społeczną, ukierunkowaną na promocję dialogu 

międzyreligijnego i międzykulturowego, a także dialogu politycznego w coraz bardziej 

spolaryzowanym społeczeństwie. Jako biskup i uczony zabiegał o autentyczny i otwarty dialog 

międzyludzki we wszystkich sferach życia. We wszystkich wymiarach tej aktywności ujawniała 

się oryginalność stylu oddziaływania, znaczona niepowtarzalnością barwnych sformułowań i 

niekonwencjonalnością zachowań. Arcybiskup z pewnością był bowiem postacią wyrazistą. 
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Mimo, że działania te nie zawsze rozumieliśmy,  to przecież jesteśmy świadomi, że zawsze 

zachowywał wierność świadka i stróża Prawdy. Jeśli nawet nie wszyscy podzielali jego poglądy, 

w warstwie, która nie dotyczy doktryny Kościoła, to przecież, ufam, wszystkich nas łączy 

ogromny respekt dla jego tytanicznej pracowitości i dla  jego niezłomnego zaangażowania, z 

jakim wypełniał swoje liczne obowiązki.  

Wspominając wybitne osobistości pamiętamy, że ich obecność wśród nas jest nie tylko 

darem, za który dziękujemy Opatrzności, ale również wezwaniem, a nawet zobowiązaniem, do 

kontynuacji ich dzieła. Kiedy po sprowadzeniu do Europy ciał pięciu pierwszych męczenników 

franciszkańskich, posłanych do Maroka, w zakonie tym zapanowała atmosfera prawdziwej 

euforii religijnej z tak bogatego świadectwa wierności zakonnemu powołaniu, św. Franciszek z 

Asyżu skierował do swych współbraci okólnik ze słowami pouczenia: „Bracia,  jest to dla nas 

wstyd i hańba, że święci dokonali wielkich dzieł, a my chcemy zyskać chwałę, opowiadając o 

nich” (Napomnienie 8). Rzeczywiście, byłby to dla nas wstyd, gdybyśmy czcząc pamięć 

wybitnego pasterza, nie uczynili rachunku sumienia z naszego zaangażowania w dzieło 

szerzenie wiary i tworzenia kultury chrześcijańskiej. 

 Kiedy uczciwie porównujemy się do świętych lub innych wybitnych postaci, nie rzadko 

popadamy w zwątpienie. W jaki sposób my, którzy z trudem i nie bez porażek zmagamy się z 

własną codziennością, moglibyśmy dokonać czegoś ważnego, trwałego. 

Z pomocą w tej rozterce przychodzi nam słowo Boże. W trzech czytaniach, 

przeznaczonych na dzisiejszą niedzielę, opowiadających o powołaniu proroka i apostołów, 

spotykamy trzech bohaterów pierwszej wielkości: Izajasza, zwanego księciem proroków, 

Pawła, określanego mianem apostoła narodów, i Piotra, na którego wierze, niczym na skale, 

zbudowano trwający już dwa milenia Kościół. Wszyscy trzej byli gigantami ducha, skutecznymi 

przywódcami religijnymi, a zarazem świętymi, którzy krwią własną zapłacili za  wierność Bogu. 

Dzisiaj widzimy ich jednak w stanie takiej rozterki, jaką sami przeżywamy. Być może nawet, 

ich rozterki są znacznie większe od naszych, jeśli lepiej niż my zdają sobie oni sprawę z 

własnej słabości, którą paradoksalnie bardziej odczuwają ludzie autentycznie święci. Przecież 

każdego z nich Bóg powołuje do wielkich, zdumiewających rzeczy. Izajasz, widząc majestat 

Boga, otoczonego serafinami, wypowiada dramatyczne słowa: „Biada mi! Jestem zgubiony! 

Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a 

oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!” (Iz 6,5),  Paweł wyznaje: „Jestem […] najmniejszy 

ze wszystkich apostołów i niegodzien zwać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży” 

(1Kor 15,9), a Piotr pada przed Jezusem na kolana ze słowami: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo 

jestem człowiek grzeszny” (Łk 5,8). Wszyscy wielcy ludzie, których dzisiejsze czytania dają 

nam za przykład, lepiej niż ktokolwiek inny zdają sobie sprawę z tego, że powołanie ich 

przerasta, a nawet przygniata, że nie mają w sobie niczego, czym powołanie to mogłoby być 

uzasadnione. Widzą, że rzeczywistość, która się przed nimi otwiera i przyzywa ich, jest zbyt 
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wzniosła, tajemnicza. Izajasz, Paweł i Piotr schodzą dzisiaj z piedestału, nie robią wrażenia 

ikon. To dlatego jednak są nam dzisiaj wyjątkowo bliscy, dzieląc naszą nieporadność w 

urzeczywistnianiu Bożego powołania. 

Wówczas, jak i w każdym takim przypadku, interweniuje jednak niezawodnie sam Bóg. 

Jeden z serafinów, zdjąwszy z ołtarza, z miejsca kontaktu człowieka z Bogiem, żarzący się 

węgiel, dotyka nim ust Izajasza. Ten mistyczny kontakt z sacrum oczyszcza powołanego, 

wypala to, co było w nim niskie i słabe. Podobnie jest z Pawłem, który przyznaje: „[…] za łaską 

Boga jestem tym, czym jestem” (1Kor 15,10). Piotr zaś słyszy słowa Jezusa: „Nie bój się, 

odtąd ludzi będziesz łowił” (Łk 5,10). Bóg uzdalnia słabego, a nawet grzesznego, w pewnym 

sensie nieczystego, człowieka do dokonania wielkich rzeczy; rzeczy normalnie pozostających 

poza ludzkim zasięgiem. Warunkiem osiągnięcia tej nadprzyrodzonej miary jest jednak zawsze 

poddanie się Bogu, całkowite Mu zaufanie i wierność powołaniu do końca, wbrew wszelkim 

przeciwnościom. Kiedy Izajasz, dotknięty przez serafina, słyszy głos Boga: „Kogo mam posłać? 

Kto by Nam poszedł?” (Iz 6,8), już nie szuka wymówek, ale odważnie staje do boju: „Oto ja, 

poślij mnie!” (Iz 6,8). Podobnie czyni Piotr, kiedy słysząc polecenie: „Wypłyń na głębię i 

zarzućcie sieci” (Łk 5,4), odpowiada: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz 

na Twoje słowo zarzucę sieci” (Łk 5,5). Dlatego dokonuje połowu, który wprawia w zdumienie i 

jego, i wszystkich jego towarzyszy. Także Paweł konkluduje swój wywód o powołaniu: „[…] 

dana mi łaska Jego nie okazała się daremna; przeciwnie, pracowałem więcej od nich 

wszystkich, nie ja, co prawda, lecz łaska Boża ze mną” (1Kor 15,10). 

Bóg wyznacza życiowe zadania i powołuje do ich realizacji każdą i każdego z nas. 

Wszyscy mamy do spełnienia jakąś misję; każde życie ma sens. Jednak, z pewnością, Bóg 

powołuje nas w pierwszym rzędzie do tego, byśmy stali się Jego świadkami, byśmy wyznawali 

Go wobec świata. Właśnie to powołanie wydaje się trudniejsze i bardziej tajemnicze niż 

jakiekolwiek inne, ponieważ szczególnie mocno odbiega od naszej codzienności, a zarazem 

wynosi nas ponad tę codzienność. W prorokach i apostołach, których czcimy, w naszych 

pasterzach, których – jak śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego - dzisiaj wspominamy, widzimy 

świadków wiary, starających się, każdy na swój sposób, by to powołanie wypełnić, 

przekraczając własne ograniczenia i słabości. 

Bóg powołuje nas do wielkich i trudnych rzeczy. Z zasady powołanie to nas przerasta, 

jest ponad nasze ludzkie siły, wymaga od nas osobistej doskonałości, której nam brakuje. 

Wejście na drogę powołania jest trudne również dlatego, a może zwłaszcza dlatego, że 

jesteśmy uwikłani w zło, w grzechy. Zło kłóci się z bliskością Boga, z Jego obecnością. Jednak 

Bóg chce nas oczyścić i uzdolnić do pójścia Jego drogami. Powołanie jest zawsze związane z 

Jego pomocą. Naszą powinnością jest najpierw rozeznać, czego Bóg od nas oczekuje, dokąd 

nas posyła, na jaką głębię każe nam wypłynąć. Następnie musimy wyznać Mu naszą słabość, a 

nawet nicość, i prosić o Jego łaskę. Wtedy jesteśmy gotowi, by podjąć się zleconej nam misji. 
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Powinniśmy odważnie pójść drogą wiary i świadectwa. Musimy jednak pamiętać, że łaska i 

pomoc, którą Bóg nam gwarantuje, nie oznacza braku wysiłku ani wolności od cierpienia. Bóg 

chce nas uczynić swoimi autentycznymi współpracownikami. Dlatego wymaga od nas ciężkiej 

pracy i wierności – być może, aż po krzyż. Jego wsparcie uzdalnia nas jednak nieodmiennie do 

dokonania wielkich dzieł, do prawdziwej wierności, do przezwyciężenia trudności. Jego 

wsparcie uzdalnia nas jednak, byśmy to naprawdę my stali się wielcy; uzdalnia nas przecież do 

świętości. 

 

Lublin, 10 lutego 2013 r. 

 

 

 


