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Umiłowani w Chrystusie Panu, 

 Na samym początku Wielkiego Postu liturgia Słowa przypomina nam, że w naszej 

wolności - możemy wybierać drogę życia lub śmierci. Tekst zawarty w księdze Powtórzonego 

Prawa dobitnie tę prawdę podkreśla: „Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i 

nieszczęście” (Pwt 30,15). Słowa te zostają wypowiedziane przez Boga na pustyni przed 

przekroczeniem przez lud wybrany rzeki Jordan i wkroczeniem do Ziemi Obiecanej. Bóg jako 

Miłosierny Ojciec – jak wcześniej Izraelitom na pustyni tak i nam dzisiaj jasno wskazuje, że 

droga do życia i szczęścia prowadzi przez realizację przykazania miłości, przez strzeżenie 

wszystkich Jego zamysłów i praw oraz przez ufne słuchanie Jego głosu. Przeciwnie droga do 

śmierci i nieszczęścia prowadzi przez realizację własnych egoistycznych zamysłów, służenie 

innym bożkom i czynienie zła. Prawda o dwóch drogach w życiu człowieka w poetycki sposób 

została zobrazowana w Psalmie 1: 

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,  

nie wchodzi na drogę grzeszników i nie siada w kręgu szyderców, 

2 lecz ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą. 

3 Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie,  

a liście jego nie więdną;  

co uczyni, pomyślnie wypada. 

 4 Nie tak z występnymi, nie tak: są oni jak plewa, którą wiatr rozmiata. 

 5 Toteż występni nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy - w zgromadzeniu sprawiedliwych, 

 6 bo Pan uznaje drogę sprawiedliwych, a droga występnych zaginie.  

 Tematyka wyboru pomiędzy życiem i śmiercią wybrzmiewa także w nauczaniu Jezusa 

z Nazaretu w dzisiejszej Ewangelii: „Kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe 

życie z mego powodu, ten je zachowa” (Łk 9,24). W Ewangelii Bóg już nie tylko słowem – jak 

to było w Starym Testamencie - wskazuje nam drogę do życia i szczęścia, ale daje nam za 

przykład swego umiłowanego Syna – i drogę, którą On przebywa. W istocie droga Jezusa, która 

jest drogą uniżenia i kenozy – wiedzie do zwycięstwa i chwały: „Syn Człowieczy musi wiele 



wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie 

zabity - a trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 9,22). Mistrz z Nazaretu zachęca swoich 

uczniów, a dzisiaj także i nas - do kroczenia tą drogą: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się 

zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23).  

  Dzisiaj, gdy podczas Mszy Świętej w Kościele Akademickim KUL żegnamy naszych 

dwóch zmarłych profesorów Wydziału Teologii KUL – śp. ojca Hugolina Langkammera i śp. 

ks. Jerzego Misiurka nasze myśli i modlitwy mkną ku nim, którzy są już po drugiej stronie rzeki 

Jordan. Wysłuchaliśmy już ich biogramów, które ukazały ich owocne i pełne zaangażowania 

życie dla Boga i drugiego człowieka; dla Kościoła i Ojczyzny; dla naszego Uniwersytetu.  

Kochani Ojcze Hugolinie i Księże Jerzy, 

- przede wszystkim chcemy Wam dziś z całego serca podziękować za piękne i twórcze życie. 

Można by je najkrócej ująć w łacińskiej dewizie wypisanej na prymicyjnym obrazku ojca 

Hugolina: Deus meus et omnia a także w słowach zapisanych w duchowym testamencie księdza 

Jerzego: „Moment śmierci niech będzie moim <<fiat>> na wzór Maryi. Chciałbym wtedy 

wyszeptać słowa: <<In manus Tuas, Domine, commendo spiritum meum>>”.  

Dziękujemy Wam za konkretną realizację przykazania miłości, które tak widoczne było w 

Waszej pokornej i pełnej szacunku postawie. Dziękujemy za zasłuchanie w słowo Boże, które 

głęboko interioryzowaliście w mocy Ducha Świętego w swoim sercu, aby je dalej przekazywać 

w wykładach, artykułach i książkach. Dziękujemy Wam za zapieranie się siebie, za branie 

swojego krzyża i naśladowanie Chrystusa w drodze uniżenia i kenozy ku wiecznej chwale. 

Wczytując się w Waszą tak bogatą twórczość naukową w dziedzinie biblistyki i teologii 

duchowości możemy podziwiać jak harmonijnie potrafiliście łączyć ratio et fides stojąc zawsze 

na straży czystości nauki w zgodzie z Magisterium Kościoła. Dziękujemy Wam za umiłowanie 

naszej Alma Mater – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, naszego Wydziału 

Teologii, a w nim Instytutu Nauk Biblijnych i Instytutu Duchowości. Dewiza naszego 

Uniwersytetu – Deo et Patriae – była dla Was największą świętością. Dziękujemy za 

umiłowanie Ziemi Świętej, która stała się dla Was Piątą Ewangelią i drugą Ojczyzną. 

Dziękujemy za ducha jedności i solidarności, którego wnosiliście do naszej społeczności. 

Dziękujemy za umiejętność dyskusji i szacunek wobec osób, które miały odmienne poglądy. 

Dziękujemy za kulturę słowa i za radość z awansów i sukcesów Waszych uczniów. Dziękujemy 

za prostotę, za humor, za błysk w oczach i za romantyczne dusze, które mogliśmy rozpoznawać 

przy spotkaniach z Wami. Dziękujmy za waszą iście franciszkańską wrażliwość wobec 



stworzeń – zwłaszcza psów i kotów. Mogliśmy podziwiać jak nieraz najbardziej groźne 

drapieżniki stawały się w waszej obecności „pokornymi barankami”. Dziękujemy, że tak 

mądrze wykorzystaliście dany wam czas życia na ziemi, aby pomnożyć talenty i wydać jak 

najbardziej obfity owoc. Głęboko wierzymy, że tam po drugiej stronie Jordanu Jezus kieruje do 

każdego z Was ewangeliczne słowa: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach 

niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25,21.23).  

 Dzisiaj żegnamy Was jednocząc się z Wami w misterium Eucharystii i w modlitwie. 

Pozostajecie na zawsze w naszej pamięci, a Wasze słowa wypowiedziane i zapisane stają się 

dla nas szczególnym testamentem, który pragniemy przekazać naszym uczniom. Głęboko 

wierzymy, że z Domu Ojca, zza rzeki Jordan będziecie spoglądać także na nas wspierając nasze 

Instytuty – Biblijny i Duchowości, Wydział Teologii, Uniwersytet, Kościół i naszą Ojczyznę.  

 Czasem wydaje się nam, że śmierć jest końcem ludzkiej egzystencji, choć gdy głębiej 

na nią spojrzymy oczyma naszej wiary, wówczas możemy zrozumieć, że jest ona tajemnicą 

początku. Dlatego pragnę Wam zadedykować modlitwę w poetyckiej miniaturze zatytułowaną  

„Początek”: 

W drodze do celu naszego życia 

Warto powracać do początku 

Aby w objęciach kochających rodziców 

Jeszcze raz odczuć swój pierwszy oddech 

I usłyszeć niemowlęcy płacz 

Tylko wtedy myśli przekraczają granice bytu 

Słowa stają się bardziej zrozumiałe 

A rzeczy wokół nabierają kształtów 

Powrót do korzeni to szansa na ocalenie 

Zagubionego Człowieczeństwa 

To wejście do Edenu naszych marzeń 

I spotkanie z tymi którzy nas poprzedzili 

Powrót do źródeł to także wezwanie 

Do spotkania ze Stwórcą i Zbawcą 

Bo na początku Bóg stworzył niebo i ziemię 

I na początku było Słowo a Słowo było u Boga.  


