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 Obecny czas dany nam przez Boga jest szczególnie brzemienny w najróżniejsze 

wydarzenia przepełnione treścią skłaniającą nas do refleksji, zadumy i podejmowania 

konkretnych decyzji. Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, 1050 rocznica chrztu Polski, 

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, obecność papieża Franciszka w Polsce – to 

wydarzenia, które przemieniają świat i każdego z nas z osobna. A obecnie otaczająca 

nas jeszcze aura wypoczynku jest dobrą okazją, by na chwilę się zatrzymać, by 

następnie dalej biec ku wyznaczonej każdemu z nas mecie. 
 

 1. Treść skierowanej dzisiaj do nas Ewangelii może zaniepokoić. 

„Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!” 

– te słowa są bardzo mocne, zwłaszcza w kontekście rozmaitych i licznych zamachów 

dokonujących się w różnych miejscach na świecie. Mocne słowa. Trochę chyba za 

bardzo przyzwyczailiśmy się do łagodności Jezusa, a słowa dzisiaj usłyszane jakby nam 

uciekają, bo nie pasują do naszego miłosiernego Pana i Zbawiciela. Ale Jezus mówi 

niedwuznacznie: „przyszedłem rzucić ogień na ziemię! Odtąd pięcioro będzie 

rozdwojonych w jednym domu… Ojciec przeciw synowi… Matka przeciw córce…”. Jaki 

to ogień rzucił Jezus na ziemię? Z pewnością nie chodzi o ten ogień, który jest przyczyną 

pożarów czy kataklizmów. Tym ogniem jest Ewangelia. To słowa Ewangelii dzielą 

domowników, rodziny i przyjaciół. Są jak ogień. Te słowa przypominają, że Chrystus ma 

być dla nas nadrzędną Wartością. Nauka Jezusa powinna być ważniejsza nawet niż 

więzy krwi. Sam Jezus staje się dla mnie Bratem, jeśli zachowuję Jego naukę. 

Przyjaciele, którzy wierzą tak jak my, niejednokrotnie są nam bliżsi niż daleka od 

Chrystusa rodzina. Wyraźnie widać, że Ewangelia stawia wobec uczniów Jezusowych 

duże wymagania. Od chrztu świętego bierzemy udział – jak pisze autor listu do 

Hebrajczyków – w wyznaczonych nam zawodach. Te zawody będą trwały przez całe 

nasze życie. Autor przypomina nam, że w tych zawodach mamy „biec wytrwale”. 

Wytrwale, czyli każdego dnia, bez względu na okoliczności, bez względu na panującą 

wokół nas atmosferę. Ten bieg odbywa się przez całe nasze życie. W tym biegu mamy 

zapewnione wsparcie od Boga. On – podobnie jak nad prorokiem Jeremiaszem – czuwa 

nad nami; śpieszy nam z pomocą, pochyla się nad nami, słucha naszego wołania, 

umacnia nasze kroki. Ale ten bieg nie jest relaksem, tu nie chodzi o zachowanie dobrej 

linii ciała – tu chodzi o dobrą formę duszy. Dlatego konieczne jest doświadczenie ognia, 

czyli różnego rodzaju przeszkód, chwil trudnych, niekiedy bolesnych, chwil porażek  

i niepowodzeń. W tym ogniu przeciwności poznajemy stopnień naszego umiłowania 

Ewangelii, czyli nauki Jezusa. Ten bieg ku mecie w królestwie Bożym to ciągła walka. To 

nie błogi spokój, ale walka bez kompromisów. Bóg nieustannie zachęca nas do walki  

z naszymi grzechami, które nas zwodzą.  
 

2. Zauważmy, realizowanie wskazań Ewangelii dokonuje się w naszej 

codzienności.  

Przykładem są rodziny, w których rodzice bardzo na serio przyjmują na siebie 

zobowiązania płynące ze chrztu swoich dzieci. Konsekwentnie przekazują nie tylko 

prawdy wiary, ale potwierdzają je swoim codziennym życiem. Troszczą się o to, by ich 

praca nad swoim stylem życia, by wypowiadane przez nich słowa, były godne 

chrześcijan i warte naśladowania. W obecnym roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, 

warto przypatrzeć się swojej postawie, wsłuchać się w wypowiadane przez nas słowa  



i skorygować to, co niedostaje wartościom chrześcijańskim, czyli godności dziecka 

Bożego.  

 Innym wymiarem naszej postawy zakorzenionej w ogniu Ewangelii jest postawa 

miłosierdzia. Skoro nasz Zbawiciel odsyła każdego przystępującego do spowiedzi 

świętej wolnym od grzechów, to i każdy z nas ma iść i czynić podobnie: przebaczając 

urazy, szukając tego, kto się zagubił pośród błyskotliwych ofert tego świata. Nasza 

otwartość na poranionych grzechem życia codziennego, może przyczynić się do 

nieustannego wchodzenia na drogę Bożej łaski. Dlatego niech nie zachodzi słońce nad 

waszym gniewem (Ef 4,26).  

 Trudno nie wspomnieć w tym miejscu wydarzeń sprzed dwóch tygodni, to co 

działo się w Krakowie, a wcześniej w wielu miejscach Archidiecezji. Gromadząca się 

młodzież z naszych rodzin wraz z przybyłą z różnych zakątków świata, by budować 

wspólnotę dzieci Bożych, rozentuzjazmowanych wspólną modlitwą i zabawą, wspólnym 

zamieszkaniem i zwiedzaniem. To wszystko, co działo się zarówno na terenie 

Archidiecezji jak i wielu innych zakątkach polskiej ziemi, wraz ze zwieńczającym 

Światowe Dni Młodych Krakowem, to rozpalony ogień Ewangelii, to płomienie 

ewangelicznej miłości i ofiarnej służby drugiemu człowiekowi w konkretnych czynach 

miłosierdzia.  W tę rzeczywistość ewangelicznej radości wszedł apostoł Miłosierdzia 

Bożego – papież Franciszek, który jak zawsze w sposób bardzo prosty, przystępny  

i przekonywujący dzielił się orędziem Miłosierdzia Bożego. Niech jego słowa nas 

pobudzają do wdrażania ognia Ewangelii w nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne.  

 Te wartości płynące ze Słowa Bożego i przekazywane przez Papieża, biskupów  

w każdą niedzielę i dni powszednie podczas zgromadzeń eucharystycznych przez 

prezbiterów i diakonów, przekazuje również w formie wykładów, ćwiczeń, dyskusji  

i prelekcji Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. Jesteśmy otwarci na 

młodzież chcącą podjąć studia na kierunku: teologia, nauki o rodzinie i italianistyka  

z elementami studiów nad chrześcijaństwem. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie 

podjęli decyzji dotyczącej dalszej edukacji. Nasz Wydział jest jedynym o takim profilu  

w tej części Polski. Wszystkim wspierającym nas swoją modlitwą, uczynkami 

miłosierdzia jak i wszelkimi dowodami życzliwości składamy wyrazy wdzięczności 

poparte gorliwą modlitwą przed Najświętszym Sakramentem. Również dzisiaj podczas 

kolekty prosimy o wsparcie materialne naszego Wydziału Teologicznego. Niech Bóg 

każdy gest dobroci wynagrodzi swoją łaską. 
  

Szczecin, dn. 6.08.2016 r.      

/ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak/ 

         dziekan Wydziału Teologicznego US 

 

 

Zarządzenie 

List Dziekana Wydziału Teologicznego w Szczecinie - do wykorzystania duszpas-

terskiego na niedzielę, 14 sierpnia 2016 r. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Normami Finansowymi, taca z drugiej 

niedzieli sierpnia (w tym roku 14 sierpnia) przeznaczona jest w całości na Wydział 

Teologiczny w Szczecinie (w przypadku wymienionych w Normach parafii nadmorskich 

należy zebrać puszkę na WTUS). 
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