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ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO Z OKAZJI DNIA DZIĘKCZYNIENIA ZA PIĄTĄ
PIELGRZYMKĘ OJCA ŚW. JANA PAWŁA II DO OJCZYZNY.
Drodzy Diecezjanie!
Zakończyła się najdłuższa z dotychczasowych pielgrzymek Ojca św. do Ojczyzny.
Towarzyszyła tej pielgrzymce atmosfera modlitwy, wyciszenia sporów i jedności serc. W
swoich kazaniach wśród wielu poruszanych tematów - papież wskazał na rolę Kościoła w
budowaniu przyszłości Ojczyzny i Europy.
W swoim słowie pożegnalnym na lotnisku w Krakowie Ojciec św. powiedział: "Jezus
Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hbr 13,8). Te słowa Listu do Hebrajczyków
stanowiły nić przewodnią mojej obecnej wizyty w Ojczyźnie. Kościół, który przygotowuje
się do Wielkiego Jubileuszu, w tym roku koncentruje swe spojrzenie wiary właśnie na postaci
Chrystusa - Odkupiciela człowieka. Na poszczególnych etapach tej wizyty staraliśmy się
wspólnie odczytywać, jakie miejsce zajmuje Chrystus w życiu poszczególnego człowieka
oraz w życiu Narodu. Przypomniał nam o tym Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu i
historyczne spotkanie w Gnieźnie, u grobu św. Wojciecha, gdzie obchodziliśmy milenium
jego męczeńskiej śmierci. Wojciech przypomniał nam o obowiązku budowania Polski wiernej
swym korzeniom. Przypomniał nam o tym także jubileusz jagiellońskiej fundacji
Uniwersytetu w Krakowie, a zwłaszcza jego Wydziału Teologicznego.
Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność
korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na nowe wyzwania,
wrażliwa na (znaki czasu). Wyraża się ona także w trosce o rozwój rodzimej kultury, w której
wątek chrześcijański obecny był od samego początku. Wierność korzeniom oznacza nade
wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między odwiecznymi wartościami, które
tylekroć sprawdziły się w historii, a wyzwaniami współczesnego świata, między wiarą a
kulturą, miedzy Ewangelią a życiem. Życzę moim rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten
sposób umiała być wierna sobie i korzeniom, z których wyrosła."
Natomiast w Gnieźnie padły słowa, które każdego z nas pobudzają do głębokiej refleksji:
"czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej
odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega
przez ludzkie serca ? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o
innym pochodzeniu, kolorze skóry, przekonaniach religijnych, z egoizmu politycznego i
gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego
człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym,
politycznym i społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej
Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jest jeszcze daleka.
Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Ten najgłębszy
fundament jedności przyniosło Europie i przez wieki go umacniało chrześcijaństwo, ze swoją
Ewangelią, ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i
narodów."
Drodzy Diecezjanie !
Serca nasze pełne są wdzięczności za te dni w których Bóg przemawiał do nas ustami Piotra
naszych czasów, papieża Jana Pawła II. Chciejmy tę wdzięczność wypowiedzieć jasno i
jednoznacznie. Zapraszam Was do świątyń w nadchodzącą niedzielę, 29 czerwca br. Jest to
uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. mamy okazję odpowiedzieć modlitwą na
prośbę Ojca św. byśmy "na klęczkach błagali Boga na Nim".
Zapraszam więc Was do ogólnodiecezjalnej modlitwy w intencji Ojca św. Szczególnie
zapraszam mężczyzn i młodzieńców na Górę św. Anny, którzy podczas corocznej swojej
stanowej pielgrzymki modlić się będą w intencji Jana Pawła II.
Zapraszając do modlitwy równocześnie zachęcam do refleksji nad słowami, które do nas



kierował Ojciec św. i z serca błogosławię.

Gliwice, dnia 17 czerwca 1997 r.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Odezwę należy odczytać w niedzielę 22 czerwca 1997 r. podczas Mszy św.


