
  

  

SŁOWO DZIEKANA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO  

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH  

na Święto św. Szczepana – 26 grudnia 2017 r. 

 

Męczeństwo jest najwyższą formą świadectwa o Jezusie Chrystusie. Dziś przeżywamy 

święto św. Szczepana, pierwszego z męczenników. Złożył on ofiarę z życia, gdyż głosił 

prawdę o Chrystusie zmartwychwstałym. Wspomnijmy dziś także innych świadków: 

męczenników z Abiteny. Za czasów rzymskiego cesarza Dioklecjana mimo zakazu, 

potajemnie sprawowali w domach Eucharystię. Aresztowani, torturowani i głodzeni,                     

na zadane pytanie, dlaczego złamali prawo, odpowiedzieli: „sine domínico non possumus” 

(„bez Mszy św. niedzielnej nie możemy”). Także współcześnie w wielu rejonach świata 

uczniowie Jezusa są prześladowani. 

        

1. Niedziela dniem szczególnego świadczenia o Jezusie zmartwychwstałym  

Nie wszyscy chrześcijanie zobowiązani są do męczeństwa. Każdy wierzący jest 

jednak wezwany do składania świadectwa o Jezusie: w życiu osobistym, rodzinnym, 

zawodowym. Jedną z najważniejszych form wyznania wiary jest dziś świętowanie niedzieli: 

poprzez udział we Mszy świętej oraz przez powstrzymywanie się w Dzień Pański                         

od wykonywania prac niekoniecznych. Świętując niedzielę przyznajemy się – jak św. 

Szczepan i męczennicy z Abiteny – do Chrystusa zmartwychwstałego.     

Trwają zaawansowane prace nad ustawowym ograniczeniem handlu niedzielnego. 

Nowe przepisy prawne będą szansą, aby piękniej i głębiej przeżywać niedziele, dodajmy: 

wszystkie niedziele, nie tylko wolne od handlu, ale także te, które nadal pozostaną dniami 

handlowymi, gdyż obowiązuje nas przykazanie Boże: pamiętaj, abyś dzień święty święcił!  

W tym miejscu warto przypomnieć społeczne zmaganie o uznanie uroczystości 

Objawienia Pańskiego – święta Trzech Króli – za dzień ustawowo wolny od pracy. Owocem 

tamtej zmiany stała się między innymi oddolna inicjatywa organizowania Orszaków Trzech 

Króli, tak bardzo angażujących całe rodziny. Dziś te społeczno-religijne wydarzenie ma 

miejsce w wielu miastach oraz parafiach naszej Ojczyzny i przynależy do wspólnotowego 

świętowania, co jest tworzywem budowania więzi i narodowej wspólnoty.  

Można mieć nadzieję, że stopniowe ograniczanie handlu w niedziele także przyśpieszy 

pewne procesy społeczne. Może na przykład doprowadzić do podjęcia dobrowolnego 

postanowienia o całkowitej rezygnacji z zakupów w każdą niedzielę. Taka deklaracja wpisuje 

się przecież w nasz chrześcijański obowiązek powstrzymywania się w Dzień Pański od prac 

niekoniecznych. To z kolei może przynieść wiele błogosławionych owoców dla życia 

chrześcijańskiego i rodzinnego. Będziemy mieć więcej czasu na przygotowanie się                          

i uczestniczenie w niedzielnej Mszy św., na autentyczne przeżywanie pamiątki 

Zmartwychwstania Pańskiego, a to łatwiej poprowadzi nas do spotkań z bliźnimi. Dzień 

Pański jest bowiem także dniem człowieka, dniem świętowania, dniem rodzinnych 
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odwiedzin, dniem, w którym możemy z serca i wolontaryjnie podejmować dzieła 

miłosierdzia, na przykład nawiedzając kogoś chorego, samotnego, niepełnosprawnego. 

Ostatecznie chodzi o umacnianie kultury odpoczynku i świętowania.   

W pełni wolna od handlu niedziela umożliwi także niektórym rodzinom 

zorganizowanie większej ilości wyjazdów weekendowych. Niezwykle ważnym elementem 

świadectwa o Jezusie Chrystusie jest wkomponowanie Eucharystii w plan niedzielnych 

wyjazdów i wycieczek. W dobie internetu można bardzo dokładnie zaprojektować podróż, 

znaleźć dobre miejsce i dogodną porę na przeżycie niedzielnej Eucharystii. Św. Szczepan 

głosił Chrystusa zmartwychwstałego, chrześcijanie z Abiteny bez Mszy św. nie mogli żyć                 

i byli gotowi oddać życie. Nasz udział w Eucharystii jest zawsze świadectwem o Jezusie,                  

a w turystycznych miejscowościach, z dala od własnych domów i parafii może być 

świadectwem szczególnie wyrazistym. Oby żadna weekendowa wycieczka nie była czasem 

przeżytym bez Boga. Bo, w przeciwnym razie, jak kiedyś w niebie będziemy mogli spojrzeć 

w oczy św. Szczepanowi i męczennikom z Abiteny?   

 

2. Wydział Teologiczny miejscem zdobywania wiedzy przydatnej                               

do świadczenia o Jezusie zmartwychwstałym  

Przeciwnicy Szczepana „nie mogli sprostać mądrości i Duchowi, z którego 

natchnienia przemawiał”. Św. Szczepan był człowiekiem mądrym. Nasza wiara stale 

potrzebuje pogłębienia. Jako uczniowie Jezusa jesteśmy zobowiązani do pogłębiania 

znajomości i uzasadnień naszych przekonań religijnych. Wydział Teologiczny jest jednym                  

z miejsc, w których można studiować teologię i zdobywać wiedzę prowadzącą do lepszego 

rozumienia wiary. Z kolei studia na kierunku nauki o rodzinie pomagają wprowadzać 

wartości chrześcijańskie w życie małżeńskie i rodzinne. Zapraszamy zatem do studiowania             

w naszym Wydziale: na studiach dziennych i zaocznych, podyplomowych i doktoranckich. 

By w pełni umożliwiać zarówno studentom, jak i pracownikom świętowanie Dnia Pańskiego, 

od początku istnienia Wydziału nie prowadzimy zajęć w niedziele.  

Nasz Wydział jest jednym z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, który                 

w tym roku świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. W jubileusz ten pragniemy wpisać pierwszy 

zjazd absolwentów Wydziału Teologicznego, który odbędzie się w nadchodzącym roku,                 

w sobotę – 17 marca. Już teraz absolwentów poszczególnych roczników studiów serdecznie 

zapraszamy.     

W imieniu Wydziału Teologicznego dziękuję wszystkim wiernym i duszpasterzom               

za wszelką życzliwość, za wszystkie formy współpracy, a także za materialne wsparcie.                  

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzę radości i pokoju w naszych domach oraz tak 

religijnego przeżywania każdej niedzieli, jak religijnie przeżywamy święta Bożego 

Narodzenia, to znaczy: z Bogiem i z rodziną.  

 

 
Ks. Antoni Bartoszek  

dziekan Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach  
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