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JESTE MY WSZYSCY NA SŁU BIE CHRYSTUSA 
Fragmenty homilii po wi conej w. Jakubowi, patronowi 

parafii szadkowskiej, Szadek 25 lipca 2002 r.,  
dzie  w. Jakuba Starszego 

 
Nie wy cie Mnie wybrali, 

ale Ja was wybrałem, 
aby cie szli i owoc przynosili 

J 15, 16 
 
(...) w. Jakub i jego brat, w. Jan Ewangelista, byli synami 

Zebedeusza i Salome. Trudnili si , jak ich ojciec, łowieniem ryb na 
Jeziorze tyberiadzkim. Byli wspólnikami Szymona. Razem mieli 
dwie łodzie i razem wypływali na połów, by sobie wzajemnie 
pomaga . 

Nad jeziorem pojawił si  Jezus z Nazaretu. Tłum cisn ł si  
do Niego. Szymon oraz Jakub i Jan akurat płukali sieci. Nie 
powiodło im si  tej nocy. Nic nie złowili. Byli smutni i 
przygn bieni. Cała noc na pró no. Pan Jezus zobaczył ich łodzie. 
Wszedł do tej, która nale ała do Szymona i poprosił by nieco odbił 
od brzegu. Usiadł w łodzi i zacz ł naucza  tłumy stoj ce na brzegu. 
Słuchał Szymon. Słuchali te  Jakub i Jan. Kiedy Jezus przestał 
naucza , zwrócił si  do Szymona: Wyjed  na gł bi  i zapu cie sieci 
na połów (Łk 5, 4). Rybacy spojrzeli na Jezusa. Spojrzeli na siebie. 
Mo e nawet u miech pojawił si  na ich ustach. Przecie  cał  noc 
si  trudzili. Wyci gali sieci i były puste. Nie było połowu. 
Odezywał si  Szymon. On przecie  wie. On rybak, co tyle lat ju  
tutaj łowi. Czy to ma sens zarzuca  na nowo sieci? Ale musiało by  
co  w oczach i w głosie Pana Jezusa tak tajemniczego i tak 
zdecydowanego, e ten do wiadczony rybak powiedział: Na Twoje 
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słowo zapuszcz  sieci (Łk 5, 5). I tak stało si . Rzucił Szymon sieci 
w jezioro. Niedługo czekał. Sieci poszły szybko na gł bie. 
Wyci gaj . Sieci zaczynaj  si  rwa  z powodu mnóstwa ryb. Woła 
Szymon Jakuba i Jana. Przypływaj  mu na pomoc. Ładuj  ryby do 
jednej i drugiej łodzi tak, e s  tak załadowane, e prawie si  
zanurzaj . Szymon pada do nóg Jezusa: Panie, odejd  ode mnie 
bom jest człowiek grzeszny (Łk 5, 8). 

W pinakotece watyka skiej znajduje si  pi kny arras Rafaela 
przedstawiaj cy t  scen . Przedstawione s  na niej dwie łodzie 
załadowane rybami, a Jakub i Jan jeszcze nast pne ryby wyci gaj  
z sieci i zastanawiaj  si  gdzie je kła . Szymon pada na kolana, ze 
zło onymi r koma, z błagalnym gestem. Nie wierzył w ten połów. 
Nie do niego powinny nale e  te ryby. Jest człowiekiem 
grzesznym. wiatło malarskie pada na r ce Jezusa i r ce Szymona. 
R ka Jezusa go uspokaja: Nie bój si ! Odt d ju  ludzi łowi  
b dziesz (Łk 5, 10). 

w. Łukasz notuje, e Szymon, Jakub i Jan, wyci gn wszy 
łodzie na brzeg, zdecydowali si  pój  za Jezusem. 

(...) 
Rozeszli si  apostołowie po wiecie. Pokonywali przestrze , 

by dotrze  do ludzkich dusz. Ewangelia i imiona Apostołów, nawet 
po ich mierci, docieraj  w odległe zak tki wiata. Tak jest ze w. 
Jakubem Starszym, który cho  poniósł mier  m cze sk  za 
panowania Heroda Agryppy, ci ty mieczem, jest czczony przede 
wszystkim jako patron pielgrzymów. Pod jego imieniem 
wzniesiono wiele ko ciołów, równie  w Polsce, równie  tu w 
Szadku. Najbardziej znane jest sanktuarium w Santiago de 
Compostella w Hiszpanii. 

(...) owoce aktywno ci. S  one przeró ne. S  na pewno 
owoce kultu w. Jakuba. I to tu w Szadku. Kult w. Jakuba si ga tu 
wieków rednich i trwa do dzi . Była nawet taka praktyka, e 
chłopcom urodzonym na terenie parafii, zwłaszcza w lipcu, dawano 
imi  patrona ko cioła, Jakub. W Encyklopedii Katolickiej pod 
hasłem Jakub jest wzmiankowanych blisko pi dziesi t osób 
zasłu onych dla Ko cioła o tym wła nie imieniu. W ród nich jest 
Jakub z Szadka, urodzony około 1412 r. To imi  równie  jest 
owocem kultu w. Jakuba. 
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Jakub z Szadka był przyjacielem historyka ksi dza Jana 
Długosza, rektorem Uniwersytetu Jagiello skiego, dyplomat , 
który w imieniu króla Kazimierza Jagiello czyka pertraktował 
pomy lnie z Krzy akami i skutecznie stawał w obronie Polski, 
równie  przed legatem papieskim Hieronimem z Lando. W imieniu 
biskupa Zbigniewa Ole nickiego i Uniwersytetu Jagiello skiego 
brał udział w Soborze Bazylejskim w 1441 r. Przyja  z Długoszem 
na pewno wpłyn ła na to, e w Rocznikach Królestwa Polskiego ten 
historyk uczynił szereg wzmianek o Szadku. 

Dzisiaj tych wzmianek nie sposób omawia , bo wymagaj  
one specjalnego studium. Mo e nawet warto zorganizowa  sesj  
naukow  z okazji zbli aj cej si  rocznicy sze setlecia urodzin tego 
wielkiego rodaka, co miło mi podsun  łaskawej pami ci i 
zainteresowaniu nie tylko miejscowego proboszcza i dziekana, te  
historyka, ksi dza kanonika dra Andrzeja Ciapci skiego, ale 
równie  nauczycieli i innych przedniejszych obywateli miasta, a 
przede wszystkim samych władz, w których r kach jest to dostojne 
dziedzictwo wieków. Warto upami tni  imi  tego uczonego, 
dyplomaty, doktora dekretów (czyli doktora prawa), mo e nie tylko 
specjaln  tablic , ale równie  ulic , czy nadaniem imienia jakiej  
instytucji. To jest te  odpowiedzialno  za mał  ojczyzn  i jej dobre 
imi , za pami  o jej dziejach. 

Warto przypomina  wietlane karty historii tego 
królewskiego miasta, jego bractwo literackie, jego znakomitych 
obywateli, którzy w XV w. zasłyn li na Akademii Krakowskiej. 
Encyklopedia wymienia a  pi ciu profesorów w XV w. 
pochodz cych z Szadku, w ród nich dwóch rektorów: Jakuba i 
Mikołaja. 

Stare to, królewskie miasto. Sama nazwa Szadek, jak Słownik 
Lindego wskazuje, oznacza przecie  dostoje stwo, jakie kojarzone 
jest z wiekiem, kiedy czarne włosy zaczyna pokrywa  troch  
siwizna, jaka  szad , czyli po redni kolor mi dzy biel  a czerni .  
A dostoje stwo wyra a si  w owocach ycia. I o to si  tu starano. 
Dowodem tego jest ta wi tynia, która mówi, jak nasi przodkowie 
byli rozmiłowani w pi knie. 

Jak dostojnie wygl da na przykład jabło  czy grusza, co na 
w. Jakuba ju  daje dojrzałe owoce. Kult w. Jakuba wyra a si  

nawet w nazwie „jakubówki”. To jest nasza, polska inkulturacja 
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Ewangelii, jej zakorzenienie w kulturze i obyczajach polskiego 
ludu. 

(...) 
Wspominaj c w. Jakuba Starszego, ywimy nadziej , e 

nasza miło  do Chrystusa i Ko cioła ujawni si  w przywi zaniu do 
wi ty  parafialnych i do jeszcze wi kszej troski o mał  ojczyzn . 

Pokolenia przychodz  i odchodz , ale ka de stara si  utrwali  nie 
tylko swój lad, ale i tak wzbogaci  potencjał duchowy wspólnoty, 
by ułatwi  potomnym rozwi zywanie problemów, jakie przyniesie 
ycie. 

Nawi zuj c do pielgrzymki papieskiej, nale y zauwa y , e 
Ojciec wi ty podczas wizyty w wielu krajach, tak e w 
przemówieniach do młodzie y, podkre la wa ny moment: w 
waszych r kach jest pewne dziedzictwo, dziedzictwo wiary i 
kultury, nie wolno tego dziedzictwa zagubi , ale nale y je 
uszanowa , rozwija  i przekaza  nast pnemu pokoleniu. To 
równie  odnosi si  do nas. Mamy tu, w Szadku, wspaniałe 
dziedzictwo wiary i kultury. Mo e nie wszystko zd ymy zrobi , 
ale to mo emy: nale y poczyni  przygotowania, by przy pomocy 
innych r k, w innym czasie, rozpocz te dzieła mogły by  do ko ca 
doprowadzone. Obfito  owoców zale y od posłusze stwa Panu, 
jak to okazało si  przy połowie ryb, a nie od narzucania Bogu 
swojej wizji. Najgorsza postawa to bezradno . Jeste my wszyscy 
na słu bie Chrystusa, na Jego rozkazach. A on powiedział: Nie 
wy cie Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, aby cie szli i owoc 
przynosili.


