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JEST DAREM DLA NAS WSZYSTKICH
Homilia wygłoszona podczas Mszy Świętej
z okazji jubileuszu kapłaństwa księdza profesora Tadeusza Stycznia*
Kapłaństwa księdza Tadeusza doświadczamy w sposób szczególny - nie tyle
w spełnianych przez niego specyficznych funkcjach kapłańskich, ile w tym, kim
jest. Podziwiamy jego sposób przeżywania sakramentalnego kapłaństwa - jego
prostotę, zaangażowanie w życie wspólnoty, zainteresowanie wszystkim tym, co
ludzkie; podziwiamy jego dobroć i otwartość na innych ludzi.

Czcigodny Księże Profesorze,
Ekscelencje,
Szanowni Goście,
Wielebne Siostry,
Kochani Współbracia!
Dzisiejsza uroczystość jest świętem dziękczynienia za pięćdziesiąt lat życia
kapłańskiego czcigodnego księdza profesora Tadeusza Stycznia.
Każde powołanie oparte jest na relacji wołania i odpowiedzi. Kiedy Bóg
woła, można Mu odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Chcemy podziękować wszech
mogącemu Bogu za to, że w swoich odwiecznych planach obejmujących każdą
osobę ludzką zechciał powołać dzisiejszego Jubilata do sakramentalnego ka
płaństwa. Bóg nie tylko go powołał, lecz również z miłością troszczył się o doj
rzewanie jego powołania. I nadal towarzyszy księdzu Styczniowi w drodze,
która wiedzie przez jego własną Galileę - przez jego życie zakonne, w którym
czasami dane mu było wspinać się na Górę Przemienienia, a czasami musiał
wchodzić na wzgórze Golgoty.
Jesteśmy mu wdzięczni za to, że na Boże wołanie odpowiedział całym
swoim sercem, swoją wiarą, radością i zaufaniem.
Powołanie ks. prof. Tadeusza Stycznia jest szczególne. Jest sakramentem,
poprzez który misja powierzona przez Chrystusa Apostołom obecna jest w Koś
ciele aż do końca czasów. Jest to sakrament posługi apostolskiej. Kapłaństwo
sakramentalne pozostaje w służbie kapłaństwa wszystkich ludzi wierzących.
Jest całkowicie zależne od Chrystusa i od Jego jedynego kapłaństwa. Zostało
ustanowione dla dobra Ludu Bożego i ze względu na wspólnotę Kościoła.
* Msza Święta odprawiona została w Domu Generalnym Towarzystwa Boskiego Zbawiciela
w Rzymie w dniu 28 marca 2005 roku. Tytuł homilii pochodzi od redakcji.
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W sakramencie święceń kapłańskich człowiek otrzymuje świętą moc, która jest
mocą Chrystusa. Sprawowanie władzy święceń musi być jednak mierzone mia
rą Chrystusa, który - powodowany miłością - staje się sługą wszystkich. Po
przez sakrament święceń kapłani uczestniczą w uniwersalnej misji, którą
Chrystus powierzył Apostołom. Duchowy dar, który otrzymują wraz ze świę
ceniami, oznacza zarazem powierzenie im misji, która nie jest wąska i ograni
czona, lecz pełna i powszechna - jest misją zbawienia trwającą aż do końca
świata. Na mocy tego daru zostają posłani, aby głosić Ewangelię na całym
świecie.
Zazwyczaj powołanie do kapłaństwa realizuje się w pracy duszpasterskiej,
w jednej z parafii któregoś z Kościołów lokalnych. Bóg zechciał jednak, aby ks.
prof. Tadeusz Styczeń realizował swoje powołanie w inny sposób - i on się na to
zgodził. Bóg zechciał, aby ksiądz Tadeusz przeżywał swoje powołanie w sposób
bardzo szczególny, poza dziedziną pracy duszpasterskiej.
Nasz Jubilat realizuje swoje kapłaństwo w dziedzinie nauki, zwłaszcza w tej
konkretnej dyscyplinie, którą jest etyka. Realizując to powołanie, ksiądz Ta
deusz stał się jednym z najwybitniejszych etyków w Polsce, znanym i cenionym
na świecie. W swojej pracy naukowej pokazał, że doświadczenie moralne jest
czymś pierwotnie danym i że jest niezależne od systemu filozoficznego czy
teologicznego, który dana osoba wyznaje. W dziedzinie etyki ksiądz Tadeusz
jest uczniem swojego Wielkiego Mistrza, Jana Pawła II. W tej chwili pamięta
my o nim w sposób szczególny, gdyż właśnie teraz doświadcza on głęboko
tajemnicy paschalnej. Kierujemy nasze serca ku temu, który kontynuuje misję
św. Piotra, łącząc się w modlitwie z całym światem, prosząc o jego zdrowie i o to,
aby spełniła się wola Boża1.
Głęboka cześć księdza Profesora Stycznia dla jego Wielkiego Mistrza skło
niła go do założenia Instytutu Jana Pawła II w Katolickim Uniwersytecie Lu
belskim. Nie mogę wymieniać tu wszystkich pól działalności naszego Jubilata;
chciałbym tylko przypomnieć, że ksiądz Tadeusz jest współzałożycielem Mię
dzynarodowej Akademii Filozoficznej (w księstwie Liechtenstein i w Chile),
a także członkiem Papieskiej Akademii Życia.
Ksiądz Tadeusz realizuje wiernie swoje powołanie kapłańskie jako salwa
torianin, członek Prowincji Polskiej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Chciał
bym mu za to podziękować w imieniu całego Towarzystwa. Ksiądz Tadeusz
żywi szczególnie głęboką cześć dla ojca Franciszka od Krzyża Jordana, założy
ciela zgromadzenia salwatorianów, dla którego kapłaństwo było jedną z dróg
realizacji naszego salwatoriańskiego powołania, powołania polegającego na
niesieniu przesłania o zbawieniu wszystkim i wszędzie. Dobrze sobie przypo
minam, że gdy przed kilku laty ksiądz Tadeusz był poważnie chory i słaby,
1
Msza Święta w intencji Jubilata odprawiona została pięć dni przed śmiercią Jana Pawła II
(przyp. red.).
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prosił w wstawiennictwo ojca Jordana i otrzymał łaskę uzdrowienia. Niejedno
krotnie mówił mi o swojej wdzięczności wobec Założyciela naszego zgroma
dzenia za to uzdrowienie. Dobrze się zatem składa, że swój jubileusz świętuje
właśnie w domu macierzystym salwatorianów, gdzie ojciec Jordan mieszkał
przez wiele lat i gdzie znajduje się jego grób.
Nasz Założyciel otrzymał od Boga specjalny charyzmat, który mobilizuje
salwatorianów do obrony życia. Salwatorianie powołani są do tego, aby wszyst
kim głosić zbawienie, aby na wszelkie sposoby i wszystkimi środkami wypełniać
misję zleconą im przez Pana, który przyniósł nam pełnię życia. Nasz Jubilat
uczestniczy w tej misji, przypominając nam o obowiązku ochrony życia każdego
człowieka, a zwłaszcza tego, który jest bezbronny i słaby.
Kapłaństwa księdza Tadeusza doświadczamy w sposób szczególny - nie
tyle w spełnianych przez niego specyficznych funkcjach kapłańskich, ile
w tym, kim jest. Podziwiamy jego sposób przeżywania sakramentalnego ka
płaństwa - jego prostotę, zaangażowanie w życie wspólnoty, zainteresowanie
wszystkim tym, co ludzkie; podziwiamy jego dobroć i otwartość na innych ludzi.
To wielki dar dla nas wszystkich, a zarazem przykład dla nowych pokoleń
salwatorianów. Dzisiaj dziękujemy za ten dar. Gratulujemy Jubilatowi lat prze
żytych w kapłaństwie, w służbie życiu i w wierności Bogu, który jest Panem
życia. Prosimy, aby Pan Bóg wspomagał go i umacniał na dalszej drodze życia
kapłańskiego. Ojciec Jordan przypominał kapłanom: „Boski Zbawiciel mówił
swoim Apostołom: Jesteście światłem świata. Kapłan powinien być lux mundi,
światłem świata. Kapłan, a zwłaszcza zakonnik, umieszczony jest na świeczni
ku. Jego zadanie polega na rozsiewaniu światła”.
Oby nasz czcigodny Jubilat był światłem dla nas, dając świadectwo o zmar
twychwstałym Panu, Zbawicielu świata.
Tłum. z języka włoskiego Jarosław Merecki SDS

