SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Żywe pomniki Sługi Bożego Jana Pawła II
Umiłowani Diecezjanie!
Naszą niedzielną Eucharystię rozpoczęliśmy słowami modlitwy (kolekty):
„Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu miłości Ciebie i
bliźniego, spraw abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne”.
Jako ludzie wierzący mamy trwać w miłości do Boga. Jednak autentyczna
miłość Boga zakłada także autentyczną miłość bliźniego.
Jakże często – Sługa Boży Jan Paweł II – mówił: miłość bliźniego, to widzieć
człowieka w potrzebie i działać dla niego.
Ostatnio Wiele się mówi, aby pamięci papieża Jana Pawła II poświęcone były
różne dzieła, zwłaszcza tzw. dzieła służące człowiekowi, bliźniemu, między innymi
ludziom chorym, cierpiącym, w tym i niepełnosprawnym.
I. Ośrodek Rehabilitacyjno
Niepełnosprawnej

-

Edukacyjny

dla

Dzieci

i

Młodzieży

Drodzy Bracia i Siostry!
1. Ojciec Święty Jan Paweł II był żywo zainteresowany budową Ośrodka
Rehabilitacyjno - Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Rusinowicach. Ufundował w nim piękną kaplicę pw. św. Rafała, a także duży basen
rehabilitacyjny; dar dla ducha, dar dla ciała.
Obok kaplicy na ścianie wielkiego holu wisi portret Jana Pawła II namalowany
przez artystę, ojca dziecka niepełnosprawnego. Na wielkim placu tzw. zewnętrznej
rehabilitacji króluje nastawa, zadaszenie ołtarza papieskiego z lotniska gliwickiego i
tworzy piękny amfiteatr, gdzie odbywają się liczne imprezy kulturalne z udziałem
niepełnosprawnych i dla niepełnosprawnych.
2. W przyszłą niedzielę nasz Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Rusinowicach będzie obchodził swe patronalne
święto ku czci św. Rafała Archanioła, a równocześnie jedenastą rocznicę działalności
na rzecz niepełnosprawnych. Ośrodek ten służy dzieciom i młodzieży z całej Polski.
W bieżącym roku przyjęty został już 10 000 (dziecięciotysięczny) pensjonariusz i
tyleż rodziców – opiekunów. Rodzice uczestnicząc wraz z dzieckiem w zajęciach
rehabilitacyjno-terapeutycznych, poznają sposoby i metody pracy umożliwiające im
kontynuowanie rehabilitacji w warunkach domowych.
Pensjonariusze przybywający do Ośrodka w Rusinowicach przeżywają także
swoiste „rekolekcje” i „rehabilitację serca” poprzez wzajemne, bezinteresowne
świadczenie sobie miłości i dobroci, zainteresowanie i otwarcie się na drugiego
człowieka i jego potrzeby. Taka postawa staje się czymś oczywistym nie tylko dla
pracowników Ośrodka, ale dla każdego podopiecznego. Wysiłek budowania
ośrodkowej rodziny dzieci Bożych, podczas Mszy św., nabożeństw, prowadzonych
katechez, przynosi także oczekiwane duchowe owoce. Ośrodek rusinowicki,
przyciągając ogromne rzesze niepełnosprawnych, jest coraz bardziej znany i to nie
tylko
w
kraju
ale
i poza jego granicami. Aktualnie na rehabilitację w Ośrodku oczekuje w kolejce ponad
1200 (tysiąc dwieście) niepełnosprawnych dzieci i młodzieży. W trosce
o niepełnosprawnych – z ofiar wiernych składanych z okazji Jubileuszu Roku 2000 –
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Ośrodek został rozbudowany o Dom Opiekuna pw. św. Józefa. Od tego czasu możemy
przyjąć, każdym turnusie 150 osób; 75 niepełnosprawnych plus 75 opiekunów.
3. Nasz Ośrodek jest ciągle ulepszany i coraz lepiej wyposażany w
najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę rehabilitacyjną. Oprócz nowego sprzętu
konieczna jest również. modernizacja tzw. starej części mieszkaniowej; tego domagają
się nowe rozporządzenia kompetentnych instytucji państwowych. Trzeba też
zmodernizować system ogrzewczy na bardziej nowoczesny, tańszy w eksploatacji.
Wszystkie te potrzeby i zamierzenia wiążą się z odpowiednimi kosztami finansowymi.
Drodzy Diecezjanie!
4. Dnia 25 września br., czyli w niedzielę poprzedzającą liturgiczne święto patrona
tego Ośrodka, św. Rafała Archanioła, we wszystkich kościołach naszej diecezji
chcemy złożyć specjalną ofiarę na wyżej wskazane cele. Za tak złożone ofiary już dziś
składam serdeczne „Bóg zapłać”. Te słowa podziękowania kieruję także do
indywidualnych ofiarodawców i sponsorów. Wdzięczni jesteśmy licznym rolnikom
dekanatu sadowskiego, lublinieckiego i woźnickiego za coroczne dary owoców i
płodów ziemi. Wszystkich dobrodziejów niech Bóg darzy swoim błogosławieństwem.
II. Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Kontynuując myśl, aby pamięci papieża Jana Pawła II poświęcone były dzieła
służące człowiekowi, wierni diecezji gliwickiej przez swoje ofiary przyczynili się do
wybudowania – jakże ważnego – żywego pomnika, mianowicie Centrum Edukacji im.
Jana Pawła II w Gliwicach. Centrum prowadzi działalność dydaktyczno-formacyjną,
obejmującą m.in. zaoczne studia teologiczne oraz tzw. „wykłady czwartkowe”.
Formację różnych grup; np. katechetów, świeckich szafarzy Sakramentu Eucharystii,
doradców rodzinnych. Ważną formą działalności Centrum są spotkania dla młodzieży
m. in. tzw. „środowe audiencje” – których celem jest zapoznanie się z nauczaniem
Jana Pawła II, warsztaty dziennikarskie, forum dyskusyjne dla młodych, cykle
wykładów gościnnych – „Spotkanie ze sztuką”, wernisaże i wystawy malarstwa,
spektakle teatralne i koncerty muzyczne. Centrum jest otwarte ma współpracę z
innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami nie tylko kościelnymi.
Umiłowani Diecezjanie.
2. Działając na rzecz tych żywych pomników, wspierając je i korzystając z nich, damy
świadectwo naszemu wielkiemu rodakowi Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu.
Pomniki te, to przecież służba człowiekowi, to realizowanie miłości do człowieka
a równocześnie nasza droga miłości Boga. Jakże wymowne są słowa św. Augustyna:
„Idź przez człowieka, a dojdziesz do Boga”.
Dziękujmy Bogu za dar pontyfikatu Jana Pawła II a równocześnie módlmy się
o jego rychłą beatyfikację.
Na wypełnienie wskazanych intencji niech nam Bóg błogosławi.

Gliwice, 13 sierpnia 2005 r.
P.S.
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Słowo do odczytania 18 września br.

