
PRZYGOTOWAĆ GLEBĘ NASZEJ DUSZY
List przed przyjazdem Jana Pawła II do diecezji gliwickiej (1999)

Umiłowani Diecezjanie!

W okresie przed radosnymi świętami Bożego Narodzenia dotarła do nas wiadomość, że

Ojciec św. zaszczyci swoją obecnością Diecezję Gliwicką.

Ma to być wydarzenie o historycznym i niepowtarzalnym znaczeniu nie tylko dla diecezji

gliwickiej, ale i całej Metropolii Górnośląskiej.
1. Miejsce spotkania z Ojcem św.

Nasze pokolenie będzie miało okazję przeżyć na ziemi gliwickiej spotkanie z Piotrem

naszych czasów, a jednocześnie naszym rodakiem Ojcem ś w. Janem Pawłem II. Papież

przybędzie do nas 15 czerwca o godz. 18.00, by uczestniczyć w uroczystych Nieszporach ku czci

Najświętszego Serca Pana Jezusa, w czasie których skieruje do nas swoje pasterskie pouczenie.

Na miejsce spotkania wybrano płytę lotniska aeroklubu gliwickiego. Już dziś składamy władzom

lotniska serdeczne podziękowanie za możliwość zorganizowania tam spotkania z Janem Pawłem

II. Bezpośrednim przygotowaniem na powitanie Ojca św., będzie uczestnictwo pielgrzymów w

Eucharystii sprawowanej przy ołtarzu papieskim. Koncelebrowanej Mszy św., z udziałem

kapłanów i Biskupów, przewodniczył będzie Metropolita Górnośląski, Arcybiskup Damian

Zimoń. Na spotkanie z Namiestnikiem Chrystusowym zapraszamy nie tylko wiernych diecezji

gliwickiej, ale po bratersku i po siostrzanemu zapraszamy przede wszystkim wiernych naszej

Górnośląskiej Metropolii.

By godnie przyjąć Najwyższego Pasterza trzeba poczynić odpowiednie przygotowania.

Powołano komisje zarówno ze strony kościelnej jak i władz samorządowych miasta Gliwic.

Pracują zespoły architektów, plastyków, muzyków, inżynierów i fachowców różnych branż, by

dobrze przygotować nie tylko miejsce spotkania, ale m. in. ciągi komunikacyjne tak dla pieszych

jak i zmotoryzowanych wiernych, przybywających na spotkanie z Janem Pawłem II.

Szczegółowe informacje związane z przybyciem na miejsce spotkania, zostaną przekazane w

terminie późniejszym przez duszpasterzy parafialnych jak i przez środki społecznego przekazu.

Aby wszystkie prace przygotowawcze przebiegały sprawnie, zwracam się do wszystkich

wiernych z prośbą o wsparcie materialne tych przygotowań. W niedzielę 14 lutego we wszystkich

kościołach naszej diecezji będzie przeprowadzona na ten cel specjalna kolekta. Za wszelkie

złożone ofiary składam już w tej chwili serdeczne „Bóg zapłać".
2. Duchowe przygotowanie wiernych.

Drodzy Bracia i Siostry!

Na spotkanie z Ojcem św. chcemy się przygotować nie tylko zewnętrznie. Wizyta

Apostolska Ojca św. jest dla naszej diecezji wielkim wyróżnieniem. Każdy więc wierny winien

być przygotowany na to spotkanie również duchowo. Przeżycie spotkania z Namiestnikiem

Chrystusowym ma być okazją do naszego duchowego odrodzenia i umocnienia w wierze. Ojciec

św. przybywa, by umocnić swoich braci i swoje siostry w wierze. Przybywa, by siać ziarno

miłości Boga. By to ziarno przyniosło plon, musi paść na przygotowaną glebę naszych dusz.

Wizyta Apostolska Ojca św. przypada w ostatnim roku bezpośredniego
przygotowania Kościoła do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. A Jubileusz ten „ma być -
według słów Ojca św. - wielką modlitwą uwielbienia i dziękczynienia za dar Wcielenia
Syna Bożego" (TMA,



32), a więc za dar miłości Ojca Niebieskiego dany człowiekowi. Stąd rok bieżący ma być
aktem wiary w Boże Ojcostwo, aktem nadziei w Nim pokładanej i aktem miłości do Niego
kierowanej.

Czy to nie wielki dar Boga, że właśnie w Roku Boga Ojca przybywa do nas Ojciec,
Ojciec św.?

Katecheta na tzw. klasówce w VIII klasie poprosił o odpowiedź na temat: „Przymioty
dobrego ojca". Jedno z wypracowań było bardzo krótkie. Uczeń pisze: „Ten kto dobrze
odczytuje życie i posługę Ojca św. Jana Pawła II będzie wiedział jakie mają być przymioty
dobrego ojca".

Siedząc choćby dwudziestoletni pontyfikat Jana Pawła II dostrzegamy w Nim:
Ojca, który kocha każdego człowieka,
Ojca, który zawsze ma otwarte ramiona, by przygarniać,
Ojca, który wciąż czeka na córkę czy syna marnotrawnego,
Ojca, który wychodzi wciąż na przeciw,
Ojca, który sam wędruje, by szukać, by odnajdywać człowieka,
Ojca, który nie przestaje prosić, błagać i nawoływać do dobra,
Ojca, który potępia zło, ale nie poniża człowieka,
Ojca, który mówi prawdę, ale zawsze z miłością,
Ojca, który dla człowieka poświęca całe życie bez reszty.
Takiego Ojca chcemy ogarniać sercem i umysłem.

W Ewangelii św. Jana przedstawiony jest dialog Jezusa z uczniami na temat Ojca
Niebieskiego. Mówi do nich Jezus: „Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca".
Wtedy Filip mówi do Jezusa: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy". Na to Jezus:
„Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył
także i Ojca" (J 14,7-9).

Czy Ojciec św. Jan Paweł II swoją ojcowską posługą nie chce nam jeszcze bardziej
ukazać „oblicza" Ojca Niebieskiego?

Ojcowską posługę, w Apostolskiej Wizycie Jana Pawła II, trzeba już od dziś wspierać
serdeczną modlitwą. Niech każdy z nas do codziennych modlitw włączy intencje Ojca św.
Każdego dnia w godzinach wieczornych będziemy złączeni modlitwą różańcową z
rozważaniami, transmitowaną przez nasze diecezjalne Radio. W czasie nabożeństw majowych
jedna tajemnica Różańca niech zawsze będzie odmawiana w intencji pielgrzymki Ojca św. do
naszej diecezji.

W miesiącu maju, w okresie bezpośredniego przygotowania się na spotkanie z Ojcem
św., w każdej parafii niech będzie wyznaczony dzień adoracji Najświętszego Sakramentu, w
czasie którego poszczególne stany będą się modlić w intencji błogosławionych owoców
Wizyty Apostolskiej Ojca św.

Uczyńmy wszystko, by przesiąknięta modlitwą gleba naszej duszy była przygotowana
na posiew ziarna Bożego, z którym przybędzie do nas Namiestnik Chrystusowy Jan Paweł II.
Niech Bóg błogosławi naszym przygotowaniom na spotkanie z Ojcem św. - Apostołem i
Piotrem naszych czasów.

+ Jan Wieczorek
Gliwice, dnia 13 stycznia 1999 r. Biskup Gliwicki
Do odczytania w najbliższą niedzielę po otrzymaniu.


