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Drodzy Siostry i Bracia!
Najbardziej poetycko opisuje fakt Wcielenia i Narodzenia Syna Bożego Ewangelista
Jan. Początek jego Ewangelii mówi nam, że “Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i
Bogiem było Słowo”. Wyraz “Słowo” zostało zapisane w tekście wielką literą. Dlaczego?
Otóż grecki termin “logos” użyty przez św. Jana oznacza przede wszystkim zasadę, naukę
oraz słowo. Ale kiedy dostrzeżemy w tekście greckim rodzajnik określony “ho”, to
zaczynamy rozumieć, że “logos” to nie jest zwykłe słowo, ale jest to osoba, Osoba Boska,
Osoba Jezusa Chrystusa, Osoba-Słowo. Ten, który jest od wieków, Syn, zrodzony przez
Boga Ojca, staje się Ciałem, tzn. przyjmuje drugą, ludzką naturę. Dlatego czytamy dalej w
Janowej ewangelii: “A Słowo Ciałem się stało”. Dzięki Chrystusowi - Słowu Bożemu,
człowiek został wyzwolony, otworzył się, aby w ten sposób posiadać moc wypowiadania się,
mówienia i kochania. Słowo i miłość są dwoma podstawowymi sposobami bycia
człowiekiem. Jestem, więc mówię, jestem, więc kocham. Słowo ludzkie, na wzór Słowa
Bożego, ma moc sprawczą. Dlatego mówimy po to, by uzewnętrzniały i realizowały się
nasze myśli. Juliusz Słowacki w “Poemacie o Bieniowskim” maluje wszystkie możliwości
ludzkiego języka:
“Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem (...)
Najważniejsza jest przy tym nasza odpowiedzialność za pisane i wypowiadane
słowo, zwłaszcza gdy w dobie powszechnej i niezwykle szybko przekazywanej informacji
prawda staje się ofiarą nierzetelności i zamiarów siania zamętu oraz kłamstwa. Z
premedytacją upowszechnia się tzw. fake-newsy, mówi się półprawdy lub oszczędnie
gospodaruje się prawdą.
Także miłość ludzka, na wzór miłości Bożej, ma moc sprawczą. Jest najlepszą
odpowiedzią na obojętność i nienawiść, ale wiele osób nie doświadcza na co dzień tej
miłości z różnorakich przyczyn. Podobnie jest z miłością do Boga, którą wielu ludzi Jemu
nie okazuje. Stefan Kardynał Wyszyński w 1972 roku z okazji uroczystości Bożego
Narodzenia wypowiedział w tym względzie znamienne słowa:
“Bóg-człowiek przyszedł do dzieci Bożych, wszyscy nimi jesteśmy - czy stoimy twarzą do
Boga czy plecami. W rzeczywistości nikomu nie uda się stanąć do Boga plecami, dlatego że
Bóg jest wszechogarniający. On zawsze stanie twarzą do każdego człowieka, który usiłuje
się do Niego wykręcić plecami, bo jest Miłością wszechogarniającą”.

Zauważamy w naszej Ojczyźnie, że na skutek obojętności i nienawiści niektórzy
ludzie stają do Boga plecami, a to przekłada się na relacje międzyludzkie. Pozwólmy się
więc ogarnąć przez Bożą Miłość, a na pewno będzie nam łatwiej zło zwyciężać dobrem.

Drodzy Siostry i Bracia,
od 18 lat na mocy umowy Stolicy Apostolskiej i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w
ramach Metropolii Szczecińsko-Kamieńskie istnieje i działa Wydział Teologiczny na
Uniwersytecie Szczecińskim, pośród 7 wydziałów i 18 instytutów naukowych. Do Wydziału
Teologicznego są afiliowane trzy wyższe seminaria duchowne: w Szczecinie, w Koszalinie i
Paradyżu-Gorzowie. W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy na pierwsze roczniki na
dwa stacjonarne kierunki studiów: teologii i familiologii 55-cioro studentek i studentów. Także
nasze studia podyplomowe cieszą się dużym zainteresowaniem. Mamy również kilkoro
doktorantów, którzy przygotowują swoje rozprawy doktorskie w ramach Szkoły Doktorskiej.
W zależności od sytuacji sanitarnej zajęcia prowadzimy w trybie zdalnym lub hybrydowym.
Dziękujemy Bogu, że pozwala nam zachować szczególną atmosferę naszego Wydziału oraz
daje możliwość bardzo indywidualnego rozwoju, zarówno po stronie studiujących, jak i
nauczających. Prosimy w dalszym ciągu o Wasze gesty solidarności modlitewnej i
zatroskania o nasze codzienne sprawy.
Niech Narodzony Chrystus umacnia w zbliżającym się Nowym Roku Pańskim 2020
nasze umysły, serca i wolę w trudnym momencie historii świata naznaczonej pandemią,
niepewnością, wojnami czy prześladowanymi.
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