SŁOWO BISKUPA GLIWICKIEGO
Wigilijne czuwanie modlitewne przed beatyfikacją
Sługi Bożego Jana Pawła II
Umiłowani Diecezjanie!
1. Mijają kolejne dni, tygodnie Wielkiego Postu. To czas szczególnej
refleksji nad naszą komunią – więzią z Bogiem przez Chrystusa i z Chrystusem
w Duchu Świętym. W rozważaniach wielkopostnych a szczególnie w trakcie
nabożeństw Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej czy w czasie rekolekcji, staje przed
nami Jezus i woła wierzcie w światło Ewangelii. Św. Jan w dzisiejszej aklamacji
przed słowami Ewangelii przytacza słowa Jezusa Chrystusa: „Jam jest światłość
świata. Kto idzie za Mną będzie miał światło życia” (J 8, 12). Zaś przed chwilą
odczytany fragment niedzielnej Ewangelii rozpoczyna się słowami: „Jezus
przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia” (J 9, 1).
Jezus przemierzał krainy, nie krępowały Go granice i dostrzegał na drodze swej
wędrówki kolejnych ludzi, bo jak z kolei zanotował św. Łukasz: „Syn
człowieczy przyszedł szukać i zbawiać to co zginęło” (Łk 19, 10), i by w ten
sposób wypełnić wolę Boga Ojca – Boga miłości. Prorok Izajasz zapowiadając
przyjście Emmanuela – narodzenie Jezusa podkreśla, że: „Zazdrosna miłość
Pana Zastępów tego dokona” (Iz 9, 6). Tak! Zazdrosna miłość o człowieka.
Jezus przywraca ewangelicznemu niewidomemu wzrok oczu, wzrok umysłu
i wzrok serca. Czyni to z miłości do człowieka, by człowiek nie potykał się
w ciemnościach życia.
Przed zleceniem apostołom szczególnej misji, by szli na cały świat
i głosili Ewangelię, pyta Piotra aż trzykrotnie: „Czy ty mnie kochasz?”
Apostołowie mieli docierać do człowieka z jednoczesną miłością do Jezusa.
W dzień Zielonych Świąt Duch Pański, Duch miłości zstąpił na apostołów,
którzy z tą miłością ruszyli w świat.

2

2. Drodzy Bracia i Siostry!
W całym Kościele, a więc i w naszej ojczyźnie, przygotowujemy się do
wielkiego wydarzenia jakim będzie beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II.
Duch Pański zstąpił na biskupa Karola Wojtyłę pamiętnego dnia
16 października 1978 r., w uroczystość patronki Ziemi Śląskiej – św. Jadwigi
kiedy został następcą św. Piotra. Dziś Jego następca – Benedykt XVI
w niedzielę Miłosierdzia Bożego dokona aktu jego beatyfikacji. Już w dzień
pogrzebu Jana Pawła II świat chrześcijański solidaryzował się z wołaniem
blisko milionowej rzeszy wiernych na placu św. Piotra: Santo subito – szybko,
natychmiast święty, bo takim był w swojej posłudze jako kapłan, biskup
i papież – następca św. Piotra.
Jan Paweł II namaszczony Duchem Świętym, Duchem Miłości ruszył
w świat, by szukać, by odnajdywać człowieka w miłości, by przywracać
człowiekowi wzrok wiary, wzrok miłości serca dostrzegający miłość Boga.
Stawał się światłością dla świata. Ci, którzy za Nim weszli na drogę prawdy
Bożej, zdobywali światło na godne życie doczesne, ale też na życie w światłości
i miłości Bożej w światłości wiecznej. Dostrzegając trud jego pielgrzymowania
do tylu krajów, możemy powiedzieć tak jak prorok Izajasz, czynił to
z „zazdrosnej miłości o człowieka”.
Wymowne były jego słowa wypowiedziane pod koniec ziemskiego życia:
„Szukałem was”. Jan Paweł II widział w każdym człowieku odblask miłości
Boga Stwórcy.
W tym duchu przybył i do naszej młodej diecezji. Przybył chory, wbrew
zaleceniom lekarza, bo nie chciał, jak to sam potem oświadczył, zostawić nas
sierotami w wymiarze odwiedzanych diecezji naszej ojczyzny. W przemówieniu
pasterskim „Bóg jest miłością”, odczytanym w Gliwicach w dniu 15 czerwca
przez Nuncjusza Apostolskiego padły słowa: „Wszystkich obejmuję moim
pozdrowieniem... Niech Bóg, który jest miłością będzie światłem waszego życia
na dzisiaj i na czasy, które nadchodzą. Szczęść wam Boże”.
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3. Drodzy Diecezjanie!
Uprzedzająca miłość Jana Pawła II do nas domaga się wzajemności. Nasz
rodak, nasz brat zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy. Wigilijny dzień przed
uroczystością beatyfikacji skłania nas do szczególnego, modlitewnego czuwania
we wszystkich naszych parafiach. W modlitwie i skupieniu wychodzimy na
spotkanie z błogosławionym Janem Pawłem II. Niech w tym czuwaniu
uczestniczą dzieci, rodzice, młodzież, dorośli. Chorzy i cierpiący niech
uczestniczą w modlitewnym czuwaniu nawet w szpitalach i we własnych
domach. Wigilijny dzień modlitewnego czuwania z udziałem Ojca świętego
Benedykta XVI będzie miał miejsce w Rzymie na wzgórzu watykańskim
w Circo Maximo.
4. Kochana Młodzieży!
A was zapraszam na szczególne miejsce modlitewnego czuwania, na
nasze śląskie wzgórze – wzgórze św. Anny. Tam 21 czerwca 1983 r. milionowa
rzesza wiernych przeżywała spotkanie z Janem Pawłem II, w modlitwie
śpiewanych Nieszporów. Zapraszam Was, Droga Młodzieży na Górę św. Anny
w dniu 30 kwietnia br., gdzie odbędzie się:
o godzinie 17.00 zawiązanie wspólnoty młodych diecezji opolskiej i gliwickiej;
o godzinie 17.30 zostanie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Alfonsa Nossola, a jako koncelebransi obecni będą biskupi
z diecezji opolskiej i gliwickiej;
o godzinie 18.30 wyruszy procesja światła do tzw. ołtarza papieskiego i do
pomnika Jana Pawła II (zabrać ze sobą świece);
o godzinie 20.00 – zakończenie i Apel Jasnogórski.
Na to modlitewne spotkanie zapraszam całą młodzież wszystkich szkół
gimnazjalnych i średnich oraz studentów, a przede wszystkim młodzież
przystępującą w bieżącym roku do sakramentu bierzmowania i maturzystów.
Usilnie zachęcam wszystkich do przybycia tym bardziej, że nie odbędzie się
planowana na dzień 8 kwietnia br. pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę.
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Wszystkich duszpasterzy proszę o zorganizowanie przejazdu na Górę św.
Anny.
Drodzy Młodzi Przyjaciele!
Na wielkim spotkaniu młodzieży z Janem Pawłem II w Toronto
w Kanadzie na pożegnanie młodzi wołali: „Ty masz czas dla Boga i człowieka.
Ty nas kochasz. My chcemy mieć drogę życia z Bogiem. Kochamy Ciebie”.
Poświęćmy czas na modlitewne czuwanie w wigilię beatyfikacji Jana
Pawła II. On był i jest światłością dla człowieka, którego szukał, by człowiek
mógł kroczyć w światłości Bożej Ewangelii.
Na godne i nabożne przeżycie modlitewnego czuwania i beatyfikacji Jana
Pawła II niech Bóg błogosławi.
+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
P.S.
Do odczytania w niedzielę 3 kwietnia.

