SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO NA III NIEDZIELĘ ADWENTU ROKU 2001
"POZNAWAĆ CHRYSTUSA"
Wstęp.
Liturgia Trzeciej Niedzieli Adwentu rozpoczyna się wołaniem skierowanym do nas przez św.
Pawła: "Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powiadam wam: radujcie się! Pan jest
blisko" (Flp 4, 4-5; Antyfona na wejście).
Kto z nas, w kontekście tragicznych wydarzeń wrześniowych nie jest spragniony pokoju i
radości życia?
Stajemy u progu radosnych świąt Bożego Narodzenia, ale i niewiadomego Nowego Roku.
Zastanawiamy się, czy będzie miejsce na radosne życie w nadchodzącym roku. Jak winien
wyglądać program naszego życia, w co się uzbroić, by mimo wszystko nie tracić radości
życia?
I. Pouczenie ze Słowa Bożego
1. Ojciec Święty w Liście Novo millennio ineunte pisze do nas wszystkich: "Trzeba zaczynać
od Chrystusa. Nie trzeba zatem wyszukiwać »nowego programu«. Program już istnieje: ten
sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji - Kościoła. Jest on skupiony w
istocie rzeczy wokół samego Chrystusa, którego mamy poznawać, kochać, naśladować" (n.
29). W tym stwierdzeniu Jana Pawła II widać, że najbliższy rok wysiłku duszpasterskiego, jak
i kształtowania każdego z nas, skierowany jest najpierw na poznanie Chrystusa.
Równocześnie Ojciec Święty wskazuje na źródło, z którego należy czerpać, aby poznawać
Chrystusa; jest nim Ewangelia - Radosna Nowina oraz żywa Tradycja.
2. Ewangelia Trzeciej Niedzieli Adwentu ukazuje nam tych, którzy poznawszy Chrystusa, z
Niego zaczerpnęli moc na radosną drogę swojego pielgrzymowania: niewidomi uzyskali
wzrok, chromi zaczęli chodzić, trędowaci zostali oczyszczeni, głusi odzyskali słuch, dotknięci
śmiercią zostali wskrzeszeni. Chrystus zapewnia w tych słowach Ewangelii, że szczęśliwy i
radosny będzie ten człowiek, kto w Niego nie zwątpi (por. Mt 11, 2-11).
3. Już w księdze Nehemiasza ze Starego Testamentu czytamy, że do obrzędów kultycznych
wprowadzono element przymierza z mądrością Bożą, a mianowicie obowiązek czytania i
słuchania Słowa Bożego. Znamy scenę spotkania uczonego w Prawie z Chrystusem. Ów
uczony postawił pytanie: "Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus
mu odpowiada: Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?" (Łk 10, 25-26). Aby poznać wolę
Bożą, poznać Chrystusa, trzeba czytać, i to odpowiednio czytać, nadto wsłuchiwać się w
pouczenie Chrystusa i zachowywać je. Podkreślił to Chrystus, gdy tłumy błogosławiły Maryję
za to, że poczęła i urodziła Syna Bożego; rzekł Chrystus do ludu: "Owszem, ale przecież
błogosławieni (czyli szczęśliwi, radośni) ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je"
(Łk 11, 27-28). Zaś św. Paweł wyznaje: "Postanowiłem... nie znać niczego więcej jak tylko
Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego" (I Kor 2, 2)
II. Poznanie Ewangelii
Drogie Siostry i drodzy Bracia!
1. Te słowa św. Pawła skłaniają nas do postanowienia: "nie znać niczego więcej, jak tylko
Chrystusa". W roku Wielkiego Jubileuszu dokonywaliśmy intronizacji Pisma św. zarówno w
kościołach, jak i w domach w czasie odwiedzin duszpasterskich na przełomie 2000/2001
roku. A Może Chrystus nas dziś pyta: Co tam jest napisane, jak czytasz? Chodzi bowiem nie
tylko o przeczytanie, ale wsłuchiwanie się w pouczenie ewangeliczne, o dostrzeżenie i
kontemplowanie oblicza Chrystusa, czyli spoglądanie na swoje życie w świetle pouczenia
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Ewangelii; wtedy oblicze Chrystusa będzie się odbijać w nas, w naszym ewangelicznym
działaniu.
2. Współczesnemu człowiekowi trzeba poprzez Ewangelię ukazywać Chrystusa nie tylko jako uosobienie
prawdy i dobra, ale również jako uosobienie piękna i drogę do szczęścia i radości życia. Ten kto żyje Radosną
Nowiną - Ewangelią osobiście, ten też będzie zdolny do niesienia takiego radosnego obrazu Chrystusa swoim
braciom i siostrom.
Jakże wymownym przykładem jest tu nasza św. Edyta Stein. Poszukiwanie przez nią drogi radosnego życia po
różnych systemach filozoficznych, okazało się nieskuteczne. Gdy otwarła Ewangelię wyznaje: "Ewangelia jest
teraz moją modlitwą". Piękny jest monolog w monodramacie pt. "Kamień, rzecz o Edycie Stein", a dotyczący
jej przesłuchania przed zesłaniem do obozu.
"Pierwszy raz umarłam w wieku 14 lat, umarłam dla Izraela, przestałam się modlić. Potem umarłam dla
rodziny, zajmując się filozofią. Potem umarłam dla Hansa, bo porwał mnie KTOŚ inny. Potem umarłam dla
matki i świata, wstępując do klasztoru. Umarłam i sama sobie, dlatego bo żyję już nie ja, ale żyje we mnie
Chrystus" (por. Gal. 2, 20).

III. Ewangelijna formacja
Drodzy Bracia i Siostry.
1. W postawie tej wielkiej świętej, związanej z trenerem naszej diecezji dostrzegamy pewne
wskazania i zadania na drogę naszego poznawania Chrystusa i formacji naszej osobowości.
Intronizacja Ewangeliczna w naszych kościołach z okazji Wielkiego Jubileuszu Narodzenia
Chrystusa uświadomiła nam, kto jest dla nas drogowskazem a równocześnie fundamentem
radosnego życia. Intronizacja Pisma św. w tzw. Kościele Domowym, w rodzinie to
równocześnie mandat - nakaz czytania i słuchania oraz rozważania Ewangelii, co ma
prowadzić do coraz lepszego poznawania Chrystusa.
2. Godne więc polecenia w roku "Poznawania Chrystusa" będzie uaktywnienie "Kręgów
Biblijnych" czy nawet ich odnowienie, zwłaszcza wśród młodych małżeństw.
W życiu parafialnym działają, bo winny działać, różne stowarzyszenia, zespoły, ruchy, grupy
modlitewne. Jedne mają swoje struktury bardziej tradycyjne, np. bractwa, inne
ukonstytuowały się już jako nowe. Wszystkie jednak muszą zakładać formację biblijną,
ewangeliczną. Dotyczy to także takich grup jak Liturgiczna Służba Ołtarza, lektorzy, schole,
Dzieci Maryi, Róże różańcowe, różne Apostolaty, czy Rodziny Radia "Maryja" itp.
3. Szczególne miejsce i zadania spełniają Rady Duszpasterskie, które w jednej trzeciej
pochodzą z wyboru parafian. Jakże ważne zadania spełniają Zespoły Charytatywne. Zarówno
te Rady jak i Zespoły, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży itp. domagają się stałej formacji ewangelicznej. Byłoby nieporozumieniem, gdyby
te grupy promowały przede wszystkim akcje zapominając o swojej ewangelicznej formacji.
4. Poznawanie Ewangelii, a przez to coraz lepsze poznawanie Chrystusa uczyni wszystkie te
grupy, rady i zespoły, bardziej wiarygodnymi, bardziej radosnymi w swoim działaniu i
oddziaływaniu w środowisku.
Drodzy Bracia i Siostry.
Betlejem. Święta, radosna NOC. Słowo Boże stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Naszym zadaniem w Nowym Roku jest to słowo Boże - Jezusa Chrystusa, coraz bardziej
poznawać i przyjąć je jako program naszego życia. Św. Jan Ewangelista zapewnia, że
wszyscy, którzy przyjmą Chrystusa dostąpią mocy stania się dziećmi Bożymi (por. J, 12).
Na coraz owocniejsze poznawanie Ewangelii i Chrystusa niech Bóg wam błogosławi.
† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
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Gliwice, dnia 7 grudnia 2001 r.

