
Kazanie na Mszy Świętej 07.09.2019 

Ks. Bp Prof. dr hab. Tadeusz Pikus 

 

 Czcigodny Księże Kanoniku, Proboszczu parafii, bracia kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele 

władz publicznych, władz państwowych, samorządowych, służby mundurowe, kochane dzieci, droga 

młodzieży. Widzę dużo harcerzy, również młodzieży szkolnej, poczty sztandarowe. Bardzo gorąco 

pozdrawiam wszystkich. Bracia i siostry, wyrażę wielkie uznanie i podziękowanie wszystkim 

instytucjom, organizacjom i osobom za troskę o to szczególne miejsce – lasek trebliński, w którym w 

bestialski sposób setkom tysięcy ludzi zadano cierpienie, zdeptano ich godność, odebrano imiona 

i życie. Wyrazem tej troski jest nasze spotkanie, które ma na celu upamiętnienie ofiar, oddanie hołdu 

pomordowanym, przywrócenie im szacunku i modlitwę o ich zbawienie. Jezus Chrystus w przypowieści 

o Królestwie Bożym wyjaśnia, że jest ono podobne do siewcy, który posiał pszenicę, ale w nocy 

przyszedł jego nieprzyjaciel i zasiał chwast. Pojawiło się zło. Nikt z nas nie rodzi się ani kąkolem, 

chwastem, ani pszenicą ale możemy się stać albo tym ziarnem pszenicznym, albo chwastem. Ale by 

każdy z nas mógł stać się zbożem zasianym w Królestwie Niebieskim, konieczny jest nam Jezus 

Chrystus. Przed chwilą wspólnie razem przeżywaliśmy te bolesne chwile naszego Pana i Zbawiciela 

Jezusa Chrystusa. Bez protestu oddał się w ręce swoich oprawców. Takie przesłanie znajdujemy 

w wysłuchanym przed chwilą Liście do Kolosan – właśnie o tym, że Chrystus i nadzieja, która płynie od 

Niego są niezbędne dla nas. Tak pisze Apostoł: „Was, którzy byliście niegdyś obcymi wobec Boga i Jego 

wrogami przez sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał Bóg w doczesnym ciele. Przez 

śmierć, aby stawić was przed sobą jako świętych i nieskalanych, i bez zarzutu, bylebyście trwali 

w wierze, ugruntowani i stateczni, a nie chwiejący się w nadziei nieodłącznej od Ewangelii”. 

 Więź z Chrystusem czyni nas ziarnem dobrym, którego owocem jest wiara, nadzieja i miłość. 

Pamiętamy, że Bóg nie daje nam owoców, ale daje nam ziarna. Ziarna, które gdy padną na ziemię żyzną, 

wydają owoc. I owoc ten jest wspólnym dziełem Boga i człowieka. I tym owocem jest świętość 

człowieka, która wyraża się w pełnej miłości do Boga, do każdego drugiego człowieka i do siebie 

samego. Wiara, która jest darem Bożym, przyjęta przez nas na Chrzcie Świętym, wnosi ze sobą świętość 

zwaną świętością konstytutywną, świętością ontologiczną, to znaczy: w nas pozostaje coś z Boga. Bóg 

staje się kimś, kto uczestniczy w naszym życiu, jest obecny w nas. Bóg jednak domaga się od nas 

ochrzczonych również świętości moralnej, czyli świętości życia, którego wzorem jest Jezus Chrystus. 

We wspólnym dziele naszego uświęcania się konieczna jest pomoc Ducha Świętego, pomoc Boża, gdyż 

On podtrzymuje całe nasze życie. Nie mamy co prawda wpływu na nasze narodziny, ale możemy mieć 

wpływ na nasze życie i nasze umieranie. Jak głosi znany aforyzm „chociaż istnieje niezliczona liczba 

dróg do wyboru, to i tak pójdziesz tylko jedną drogą”. To dotyczy każdego z nas. Kiedy my 



uświadamiamy sobie, że możemy właściwie pójść w różnych kierunkach, różnymi drogami, to i tak dla 

każdego z nas będzie to tylko jedna droga – to będzie droga naszego życia. Jedna, jedyna i osobista 

droga każdego z nas. Zatem winniśmy się starać, by nasza droga wpisała się w tę drogę, która prowadzi 

do szczęścia wiecznego. Tę drogę wskazał nam sam Bóg, który posłał Syna Swego Jezusa Chrystusa. To 

Jezus Chrystus, jak słyszeliśmy przed chwilą, powiedział o sobie: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. 

Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. Aby wejść na tę drogę Jezus Chrystus nie 

stosuje wobec nas przymusu, siły czy podstępu. On, który powiedział: „kiedy będę wywyższony, 

pociągnę wszystkich do Siebie”. Słyszeliśmy to również w czasie Drogi Krzyżowej. I właśnie jak On 

pociągnie – nie siłą i nie przemocą, ani podstępem, tylko skieruje do nas zaproszenie. Do każdego z nas, 

mówiąc: „jeśli chcesz, zaprzyj się samego siebie, weź swój krzyż i naśladuj Mnie”. Apeluje do naszej 

wolności. Do Twojej, do mojej. I ta nasza droga, czy ona się wpisze w tę drogę, której na imię Jezus 

Chrystus? Od kilku wieków, wraz z rozwojem cywilizacyjno-kulturowym, dużo mówi się o humanizmie, 

który doceniałby godność osoby ludzkiej i jej niepowtarzalną wartość. Niektórzy twórcy tej pięknej idei 

humanizmu i ich klakierzy rozumieją ją w duchu budowniczych Wieży Babel, czyli w myśl tak zwanego 

humanizmu antropocentrycznego. Humanizm ten stawia w centrum człowieka, nie Boga. Jest również 

humanizm teocentryczny, w którym w centrum życia każdego człowieka jest Bóg. Jak mówiła święta 

Teresa Wielka: „Bóg sam mi wystarcza” – w centrum jest Bóg. Często mówi się o humanizmie, ale 

o humanizmie antropocentrycznym, gdzie człowiek staje w miejsce Boga i on jest miarą wszystkiego co 

istnieje. On wymyśla prawo, egzekwuje je. Czyli ten, kto będzie silniejszy, bardziej przebiegły będzie 

tym, który będzie dominował. Wiemy z historii, jak dzieje kształtowane przez takich ludzi przebiegały. 

Skutki tej ideologii widzimy tu, w miejscu, w którym przebywamy. II Wojna Światowa była jedną 

z największych klęsk człowieka i tragedią ludzkości. Dwie ateistyczne, antychrześcijańskie ideologie – 

narodowego nazizmu i międzynarodowego komunizmu odrzuciły Boga i piąte przykazanie Jego 

Dekalogu, a to przykazanie brzmi „nie zabijaj”. Dziś w lasku Treblinki wspominamy rocznicę gehenny, 

męki i śmierci setek tysięcy istnień ludzkich. To z natury piękne miejsce kryje wspomnienie haniebnych 

poczynań ludzkich. Treblinka jako miejsce zagłady wpisuje się w historię II Wojny Światowej. Motywem 

tegorocznych obchodów wybuchu tej wojny były słowa: „pamięć i przestroga”. Słowa te domagają się 

od nas wszystkich pamięci o ofiarach, ale jednocześnie przestrzegają, by nigdy więcej nie dopuścić do 

tak strasznych, ludobójczych zbrodni. Współczesny niemiecki polityk po wizycie w Auschwitz i po tym, 

co tam zobaczył, stwierdził: „wizyta ta uodparnia na wszelki rasizm i szowinizm”. Obyśmy umieli się tak 

właśnie uczyć z historii. Co roku we wrześniu spotykamy się w tym miejscu na modlitwie. Zachowane 

świadectwa przenoszą nas w lata 1942-1943, kiedy to powstał i funkcjonował tu niemiecki nazistowski 

obóz zagłady. Obóz został utworzony w ramach Akcji Reinhard. Dokonywano w nim eksterminacji 

ludności żydowskiej. Niemcy kierowani do niego przede wszystkim transporty Żydów z gett 

w okupowanej Polsce, w tym getta warszawskiego. Ponadto w Treblince byli mordowani Żydzi z Austrii, 



Czech, Grecji, Jugosławii; byli mordowani Romowie i Sinti. Ofiary mordowano w stacjonarnych 

komorach gazowych przy użyciu gazów spalinowych. Z czasem w Treblince zawiązała się obozowa 

konspiracja. Trzeba podkreślić odwagę tych ludzi. 2 sierpnia 1943 roku w obozie koncentracyjnym 

wybuchło powstanie, w trakcie którego zbiegło około 400 więźniów. Liczba ofiar obozu sięgała około 

800 000 osób. Był to największy ośrodek zagłady w Generalnym Gubernatorstwie, a zarazem drugi po 

Auschwitz-Birkenau w okupowanej Europie. Późnym latem 1941 roku w odległości 6 kilometrów od 

stacji kolejowej Treblinka niemieckie władze okupacyjne zorganizowały niemiecki nazistowski obóz 

pracy, gdzie się znajdujemy. Dano mu nazwę Karnego Obozu Pracy w Treblince. Do obozu kierowano 

mężczyzn i kobiety. Ludzi obwinionych przede wszystkim o przestępstwa o charakterze gospodarczym 

i kryminalnym, a także ofiary obław i łapanek. Początkowo wśród więźniów przeważali Polacy 

z terenów Dystryktu Warszawskiego; z czasem wzrosła liczba więźniów żydowskich. Osadzeni 

pracowali w haniebnych warunkach, głównie w sąsiadującej z obozem żwirowni. Ogółem przez obóz 

przeszło około 20 000 osób, z czego około 10 000 zmarło lub zostało zamordowanych. Na tle tego 

strasznego ludobójstwa jeszcze wyraziściej przemawiają do nas słowa świętego Jana Pawła II, 

wypowiedziane w Yad Vashem: „Jak mógł człowiek do tego stopnia pogardzić człowiekiem? Było to 

możliwe dlatego, że pogardził Bogiem.” II Wojna Światowa ukazała z jednej strony zbrodnicze oblicze 

człowieczeństwa, z drugiej głęboką bezsilność. Nahum Remba zapisał w swych wspomnieniach, jak był 

świadkiem wychodzącej z getta kolumny dzieci-sierot. Dzieci szły ze swoimi opiekunami. Grupa około 

200-osobowa eskortowana przez uzbrojonych Niemców była kierowana do obozu koncentracyjnego 

w Treblince. Tak wspomina Nahum: „Ukryłem twarz w dłoniach, poczułem głęboki ból na myśl, że 

jesteśmy bezsilni, że nie mogę nic zrobić, tylko bezradnie przyglądać się mordowi.” I Myślę, że tego 

typu doświadczenia przeżywało wielu, wielu ludzi. Oprócz bestialstwa i bezradności wojna ta ukazała 

również wielkość człowieczeństwa, heroizm i niezwykłą siłę ducha czerpaną z przyzwoitości, wiary 

i miłości. Oprócz bohaterstwa frontowego w walce z agresorem, gdzie obrońcy poświęcali swoje 

zdrowie i życie, znalazły się osoby, które naraziły swoje życie lub wręcz je oddały, by ocalić innych. 

Wspomnę tylko świętego ojca Maksymiliana Kolbe, błogosławioną rodzinę Ulmów, błogosławioną 

Mariannę Biernacką z Lipska, która bez wahania rzuciła się do stóp żołnierzy niemieckich błagając, by 

wzięli ją na rozstrzelanie zamiast synowej. Wspominamy również doktora Janusza Korczaka, który nie 

skorzystał z możliwości uratowania swojego życia, lecz postanowił do końca pozostać z dziećmi z Domu 

Sierot. On i jego współpracownicy oraz 200 dzieci zostali wywiezieni z getta warszawskiego do Treblinki 

i tutaj zamordowani.  

 Bracia i siostry, nikt z nas nie rodzi się świętym, ale każdy w zamyśle Boga jest powołany do 

świętości. Od nas ludzi zależy, jaką drogą pójdziemy. Chociaż mamy niezliczoną liczbę dróg do wyboru, 

to czy ta droga mojego i twojego życia, to nasze powołanie do świętości wpisze się w tę drogę, której 



na imię Jezus Chrystus? Prośmy Ducha Świętego, byśmy mogli wybrać i podążać śladami Chrystusa, 

który posłany przez Boga Ojca nie przyszedł na Ziemię, by kogokolwiek potępiać, by walczyć 

z człowiekiem, by podjudzać jednego przeciw drugiemu – nie po to przyszedł. On przyszedł, by 

poświęcając Siebie, walczyć o człowieka, walczyć o jego godność, o jego zbawienie. By nikt z ludzi nie 

zginął, ale miał życie wieczne i osiągnął Niebo. Amen.  


