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Temat tegorocznych Wykładów Duszpasterskich uderza swoją odwiecz
ną aktualnością dla życia Kościoła. Był aktualny dwa tysiące lat temu,
gdy Chrystus osobiście wskrzeszał umarłych, leczył chorych i karmił
głodnych; był aktualny przez dwadzieścia wieków historii chrześcijań
stwa; jest aktualny dziś i pozostanie aktualny aż do kresu ziemskiej wę
drówki Kościoła. Bo na ziemi nigdy już nie będzie raju, za którym tę
skni serce ludzkie. Bo zawsze będzie człowiekowi towarzyszyło cierpie
nie, śmierć, trud i niedostatek. Bo zawsze będą ludzie starzy, biedni,
chorzy, słabi, obcy, bezdomni, ułomni fizycznie, kalecy moralnie - po
prostu bliźni potrzebujący naszej pomocy; ci, w których w sposób szcze
gólny objawia się nam sam Chrystus.
We wstrząsającym opisie sądu ostatecznego Chrystus wypowiada tak
dobrze znane nam wszystkim słowa: „[...] byłem głodny, a nie daliście
Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a
nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem cho
ry i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. [...] I pójdą ci na mękę
wieczną, [...]" (Mt 25, 42-43. 46).
Panie, zawołają odrzuceni - gdzie to widzieliśmy Cię głodnym, spra
gnionym, nagim, chorym? A Chrystus Sędzia odpowie - w bliźnich wa
szych, w każdym potrzebującym pomocy człowieku byłem Ja i odtrąca
jąc go, odtrąciliście Mnie.
To bardzo trudne, wzbudzające trwogę słowa. Zwróćmy uwagę na to,
że Chrystus nie mówi - „idźcie precz w ogień wieczny, bo byliście zło
czyńcami, zbrodniarzami, złodziejami, bo na waszych rękach jest nie
winna krew, bo w waszych oczach odbijają się cienie tych, których
skrzywdziliście przez wasz egoizm, waszą chciwość, wasze nałogi i wa
sze zbrodnie". Chrystus tego nie mówi, bo są to rzeczy oczywiste. Chrys
tus w tej scenie mówi o wiecznym odrzuceniu tych wszystkich, którzy
- być może - nie popełnili żadnej wielkiej zbrodni, ale którym obca była
czynna miłość bliźniego, uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego; którzy
zamknęli się w skorupie egoizmu.
Różnego rodzaju agnostycy chętnie porównują chrześcijaństwo do in
nych religii, twierdząc, że nie ma w nim nic, czego by inne religie nie
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głosiły. Powiadają, że nawet przykazanie miłości, tak mocno akcentowa
ne przez chrześcijaństwo, głosiły i głoszą wielkie religie Wschodu, takie
na przykład jak buddyzm czy dżinizm.
Nie dodają, że religie te nastawione są na pasywność, na bezruch, na
odrzucenie wszelkiego działania, podczas gdy istotą chrześcijaństwa jest
miłość czynna, owocująca uczynkami, skutecznie wspierająca drugiego
człowieka. Miłość chrześcijańska to nie tylko powstrzymywanie się od
zła. Miłość chrześcijańska to obowiązek czynienia dobra.
Od początku swojej historii Kościół Chrystusowy realizował taką właś
nie miłość. Ogarniał nią całego człowieka - jego duszę i ciało. Nie jest
dziełem przypadku, że to nie kto inny, tylko Kościół katolicki zakładał
pierwsze sierocińce, szkoły, domy starców, ochronki i szpitale. Nie jest
rzeczą przypadku, że w czasach rozpasanego możnowładztwa jedynie on
bronił człowieka biednego, samotnego, chorego, uwięzionego, opuszczo
nego czy obcego. W ustawodawstwie kościelnym spotykamy ustawy, na
mocy których - pod karą ekskomuniki - zakazuje się prowadzenia wojen
w określone dni czy całe miesiące; zakazuje się pojedynków; tratowania
pól chłopskich podczas polowań; napadania z bronią w ręku na ludzi
niższego stanu; znęcania się nad poddanymi itd. Miliony chrześcijan,
duchownych i świeckich, oddały swe życie dla najbardziej potrzebują
cych pomocy - trędowatych, biednych, osieroconych, kalekich, opuszczo
nych i prześladowanych.
Tak było przez całe dzieje Kościoła. Tak jest również i dziś, o czym
świadczą takie świetlane przykłady, jak choćby postać Matki Teresy z
Kalkuty. Mamy przy tym świadomość, że tysiące i tysiące chrześcijan
składają swoje życie w ofierze dla innych całkowicie anonimowo i tylko
Bóg widzi ich ofiarę. I wielkim, krzywdzącym miliony chrześcijan kłam
stwem jest mówienie, że chrześcijaństwo nie ma wpływu na moralność
swoich wyznawców. Praca charytatywna jest wykładnikiem chrystianizmu. Jej potrzeby hic et mmc nie trzeba dowodzić. Praca ta powinna być
jednak maksymalnie skuteczna. A stanie się taka, jeśli będzie dobrze
zorganizowana i włączona w duchowe życie Kościoła.
Bardzo się cieszę, że Katolicki Uniwersytet Lubelski mógł w tym roku
stać się forum wymiany myśli i doświadczeń dla duchowieństwa i osób
świeckich w sposób szczególny zainteresowanych problematyką charyta
tywnej służby Kościoła.
Dziękuję wszystkim Referentom, którzy wzięli na siebie trud przy
gotowania referatów i przedstawienia ich nam tu zgromadzonym. Dzię
kuję wszystkim Szanownym Uczestnikom naszej sesji, że zdecydowali
się przybyć - czasem z bardzo daleka - do Lublina, do Katolickiego
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Uniwersytetu Lubelskiego, który już pełne siedemdziesiąt pięć lat służy
najwierniej, jak potrafi - Kościołowi i Narodowi polskiemu.
Dziękuję Organizatorom naszego sympozjum, a więc Prorektorowi KUL
- Ks. Prof. Bolesławowi Bartkowskiemu i jego pomocnikom: Ks. Dr. Mar
kowi Chmielewskiemu, Ks. Dr. Januszowi Dylowi i Ks. Dr. Krzysztofowi
Góździowi za trud włożony w jego przygotowanie. Wszystkim Czcigod
nym Duchownym i Szanownym Państwu życzę owocnych, twórczych
obrad i miłego pobytu w Lublinie.

