
RADOŚĆ WIELKIEGO JUBILEUSZU
List Pasterski Biskupa Gliwickiego

Umiłowane Siostry,
Umiłowani Bracia w Chrystusie Panu!
Trzecia Niedziela Adwentu, nazywana niedzielą radości (Gaudete) zapowiada radość

świąt Bożego Narodzenia. Święty Paweł w słowach zawartych w Antyfonie na Wejście zwraca
się do nas: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! [...] Pan jest
blisko!” (Flp 4, 4,5). Tegoroczna radość Bożego Narodzenia będzie spotęgowana przez
inaugurację Roku Jubileuszowego.

Bulla Ojca świętego Jana Pawła II „Incarnationis misterium” ogłaszająca Wielki Jubileusz
podkreśla: „Boże Narodzenie 1999 r. niech będzie dla wszystkich uroczystością radosną i pełną
blasku, zapowiedzią szczególnie głębokiego doświadczenia łaski i miłosierdzia Bożego... Okres
Bożego Narodzenia stanie się w ten sposób jakby bijącym sercem Roku Świętego, który
wprowadzi w życie Kościoła obfitość darów Ducha, aby służyć nowej ewangelizacji” (IM p. 6).
By móc skorzystać z tych darów Ducha i obfitości łask jubileuszowych, trzeba przyjąć Chrystusa,
przygotować mu drogę do nas tak, jak to uczynił w wielkiej pokorze św. Jan Chrzciciel
przemawiający do nas w dzisiejszej Ewangelii.
I. Rok Jubileuszowy

1. Św. Paweł woła dziś do nas: Gaudete, radujcie się w Panu, cieszcie się dziś z
narodzonego Syna Bożego. Trzeba przyjąć orędzie Anioła - Wysłańca Bożego w pełnym
wymiarze właśnie dziś: „Oto zwiastuję wam radość wielką ... Dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel” (Łk 2, 10-11). Radować się, cieszyć się (jubilare) z tego wydarzenia dziś,
znaczy trwać w tym wydarzeniu dziś, być otwartym na Chrystusa dziś, czerpać z Jego Ewangelii,
z Jego łask i darów dziś. Tak bowiem trzeba rozumieć pouczenie zawarte w bulli Jana Pawła II,
gdy pisze: „Narodzenie Jezusa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać za zamkniętą
przeszłość. Przed nim staje bowiem cała ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą
teraźniejszość i przyszłość świata. On jest „żyjącym” (Ap 1, 18), Tym «Który jest, i Który był i
Który przychodzi» (Ap 1, 4)” (IM p.1). Słowa, które Jan Paweł II wypowiedział u początku
swojego pontyfikatu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi” są dziś hasłem Wielkiego Jubileuszu. Tak,
każdy z nas dziś i przez cały Rok Jubileuszowy niech otwiera drzwi Chrystusowi.

2. Jak to czynić? Przepowiadanie Jezusa Chrystusa rozpoczyna się od jakże wielkiego
wezwania: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Przyjmujący, akceptujący
Ewangelię, wchodzi na drogę nawrócenia gdy korzysta ze środków pojednania z Bogiem, z mocy
łask sakramentalnych, a także dobrze rozumianego odpustu jubileuszowego, gdy podejmie trud
pokuty pielgrzymowania, a w czynach miłosierdzia będzie świadczył o Chrystusie.

3. Wielki Jubileusz Roku 2000 rozpocznie się w noc Bożego Narodzenia otwarciem
Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Ojciec Święty jako pierwszy przejdzie
przez Święte Drzwi. „Przekraczając ich próg ukaże Kościołowi i światu Świętą Ewangelię,
źródło życia i nadziei na nadchodzące trzecie tysiąclecie” (IM p. 8). Drzwi Święte, które
przekroczy Ojciec Święty symbolizują przejście z grzechu do łaski i wejście na Chrystusową
drogę życia. Oznaczają one także samego Jezusa, który powiedział o sobie: „Ja jestem bramą
owiec”
(J 10, 7). Istnieje bowiem tylko jedna brama, która pozwala dojść do Boga gdyż tylko do Niego
można odnieść słowa Psalmisty: „Oto jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi” (Ps. 118).
Przejść tę bramę to wyznać, że Jezus Chrystus jest naszą drogą, naszą bramą, naszą prawdą i
życiem, którym zawsze możemy się radować.
II. Wielki Jubileusz w naszym Kościele diecezjalnym

1. Radość Roku Jubileuszowego ma promieniować również w naszym Kościele
diecezjalnym. Na kościołach, które wyznaczono jako jubileuszowe będzie widoczne logo Roku
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Jubileuszowego ze słowami: Chrystus wczoraj i dziś i na wieki. Nad bramą naszych świątyń
będzie dominowało hasło Roku Jubileuszowego: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Otwieraniu
drzwi serc i umysłów mają pomóc prowadzone w parafiach misje i rekolekcje ewangelizacyjne.
Intronizacja Ewangelii w rodzinach i regularne rozważanie radosnej nowiny ubogaci nasze
wnętrze pouczeniem Bożym. Stałe dyżury w konfesjonałach kościołów jubileuszowych będą
źródłem łaski i pojednania. Drogi krzyżowe ulicami miast i wsi staną się świadectwem wiary,
świadectwem przywiązania do Chrystusa. Pielgrzymowanie do miejsc świętych, do
wyznaczonych kościołów jubileuszowych będzie praktyką ascezy i pokuty za ludzkie słabości i
przygotowaniem do wewnętrznej przemiany serc.

2. Pięknie odnowiona Bazylika św. Piotra w Rzymie jest symbolem dla czynów w
naszych parafiach. Odnowione krzyże i kapliczki na terenach wszystkich parafii niech będą
świadectwem Roku Jubileuszowego i śladem czynów zewnętrznych.

3. Niech też nie zabraknie trwałych czynów dobroci. W czasie parafialnych pielgrzymek
do wyznaczonych kościołów jubileuszowych, każda parafia złoży stosowną ofiarę na
wyposażenie ostatniej części „Domu Opieki Caritas” naszej diecezji w Wiśniczu oraz na budowę
„Domu Socjalnego” - pensjonatu w Ośrodku Edukacyjno-Rehabilitacyjnym dla dzieci
niepełnosprawnych w Rusinowicach. Będą to trwałe pomniki jubileuszowe dla naszych chorych i
niepełnosprawnych.
polecamy to waszej znanej ofiarności zamierzamy to wykończyć
III. Uroczystość otwarcia Roku Jubileuszowego w naszej diecezji.

Umiłowani Diecezjanie!
1. Pasterka dnia Bożego Narodzenia gromadzi nas w Świętą Noc na Eucharystii. W tym

roku, w czasie tegorocznej Pasterki będziemy we wszystkich kościołach łączyć się duchowo z
Ojcem Świętym, który w Bazylice św. Piotra w Rzymie, w nocy z 24 na 25 grudnia 1999 r.
rozpocznie obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Zgodnie z zaleceniem Ojca Świętego Jana
Pawła II, Kościoły lokalne, a więc diecezjalne rozpoczynają „obchody Jubileuszu w świętym
dniu Narodzenia Pana Jezusa” (IM p. 6) Inauguracja Roku Jubileuszowego w kościele
katedralnym ma przybrać charakter uroczysty. Przewidziane są specjalne obrzędy rozpoczęcia
Wielkiego Jubileuszu w diecezji.
2. W pierwsze Święto Bożego Narodzenia o godz. 15.00 przy najstarszym kościele parafialnym
w Gliwicach tzn. Wszystkich Świętych zgromadzą się: biskupi, dziekani, proboszczowie i inni
duchowni wszystkich parafii należących do dekanatów gliwickich, nadto klerycy naszego
seminarium, delegacje parafii dekanatów gliwickich oraz delegacje parafii wyznaczonych
kościołów jubileuszowych. Po krótkim nabożeństwie ruszy procesja do kościoła katedralnego,
gdzie pod przewodnictwem biskupa odprawiona zostanie koncelebrowana Msza św. Początek
celebracji Eucharystii obejmie dwa uroczyste momenty, a mianowicie intronizację Ewangeliarza
oraz proklamację Wielkiego Jubileuszu w diecezji.

Drodzy Bracia i Siostry!
Pan blisko jest. Radujcie się w narodzonym Jezusie Chrystusie. Niech każdy otworzy

Chrystusowi drzwi swojego serca, drzwi domu i drzwi rodziny, aby móc z Niego czerpać na
radosną drogę pielgrzymowania do Ojca niebieskiego.

Opiece Matki Najświętszej polecam obchody Jubileuszowe w naszej diecezji. Niech
Matka Boska z Rud i Lubecka wstawia się za nami i wyprasza nam potrzebne łaski w całym
Roku Jubileuszowym.

† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 01 grudnia 1999 r.


