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WPATRZENI W ŚWIĘTYCH PATRONÓW PIOTRA I PAWŁA
Czytania z uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła; T VI, s. 162-165
Drogie Siostry,
Drodzy Bracia,
Umiłowani Pielgrzymi!
Matka kościołów naszej diecezji, kościół katedralny, gości dziś przedstawicieli parafii
dekanatów Bytom-Miechowice, Stare Tarnowice, Tarnowskie Góry oraz Żyglin. Przybyliśmy
tutaj na wielką modlitwę dziękczynienia – Eucharystię. Jest bowiem "rzeczą godną i
sprawiedliwą, abyśmy Bogu składali dziękczynienie za niezliczone dary, łaski, jakie spłynęły
w tym dziesięcioleciu istnienia na naszą diecezję, w tym również za dar obecności Piotra
naszych czasów Jana Pawła II. W liście pasterskim "Radość dziękczynienia" wskazałem na
ważniejsze wydarzenia kościelne, jakie miały miejsce w tym dziesięcioleciu.
Dziś skupiamy się na modlitwie wdzięczności, tu w świątyni naszych patronów,
świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przez ich wstawiennictwo kierujemy do Boga nasze
dziękczynienie, ale i nasze prośby. Równocześnie chcemy bardziej wpatrywać się w te święte
postacie, by z nich wydobyć wskazania na drogę naszego, pod ich patronatem życia, życia w
świętości.
I. Nasi Patronowie Piotr i Paweł
1. Wielu z nas miało okazję być w Rzymie. Legenda podaje, że na początku historii
tego miasta stanęli Romulus i Remus. Ale na początku tego świętego miasta stanęli Piotr i
Paweł, to oni niejako po raz drugi założyli to miasto, gdzie po dzień dzisiejszy odwiedzamy
ich groby w bazylice św. Piotra i św. Pawła za murami.
2. Wspominamy dzisiaj te dwie postacie Piotra i Pawła, jakże różne swoim życiem i
stylem działania. Piotr, człowiek prosty, nieskomplikowana postać, rybak z jeziora Genezaret.
Paweł, wykształcony, światowy człowiek, odważny w kreśleniu i wkroczeniu nowych dróg w
ewangelizacji. Choć różne charaktery, to jednak spełniają jedno zadanie: być świadkiem
Jezusa Chrystusa, głosić Go swoim życiem. Co więcej, to ludzie, którzy przechodzili drogę
nawrócenia. W tym mieli być i są dla każdego drogowskazem.
PIOTR. Zbliżając się do jego grobu w bazylice rzymskiej w kopule dostrzegamy
słowa z dzisiejszej Ewangelii: "Ty jesteś Piotr – Opoka... zbuduję Kościół mój". W tych
słowach zawarta jest tajemnica powołania człowieka prostego do budowania Kościoła.
Prostota i szczerość charakteryzowały tę postać, jak również głęboka wiara i ufność do
nauczającego Jezusa Chrystusa. Wyraził to w Kafarnaum słowami: "Panie, do kogóż
pójdziemy, Ty masz słowa żywota wiecznego" (J 6, 68). A jego wypowiedź w dzisiejszej
Ewangelii "Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16, 16). Oczarowany Chrystusem
Zmartwychwstałym, rzuca się w wody jeziora, by być pierwszym przy Jezusie (J 21, 7). Ale
Ewangelia ukazuje też Piotra z jego słabościami, słabościami natury człowieczej, człowieka
porywczego, gwałtownego (Mt 14, 28-31; Mt 26, 33-35), lękającego się cierpienia (Mk 8, 32
n.), niby odważnego, bo chce bronić Chrystusa mieczem, a równocześnie kapitulującego
przed służącą a nawet przysięgającego: "Nie znam tego człowieka" (Mt 26, 72). Ale umie
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uznać swoją słabość, podejmuje nawrócenie, okazuje żal i ból i gorzko żałuje swojego czynu
(Mt 26, 75). Sprzeciwiając się Chrystusowi, potrafi też wyznać: "Odejdź ode mnie, Panie,
bom jest człowiek grzeszny" (Łk 5, 8). Finałem jego nawrócenia jest – i to trzykrotne –
wyznanie miłości do Pana: "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię kocham" (J 21, 17). A
więc umiał zło naprawić i oddać nawet swoje życie z miłości do Jezusa Chrystusa.
PAWEŁ. W rzymskiej bazylice św. Pawła za murami czytamy słowo: "Paulus
apostolus et martyr". Był obywatelem rzymskim, wykształcony, z krwi Izraelita – Żyd,
przywiązany do wiary Ojców Starego Testamentu i z tego powodu zacięty wróg Chrystusa i
prześladowca chrześcijan.
Gdy Chrystus stanął na jego drodze, moc łaski Bożej dokonuje się w nim przemiana.
Jest wprost porwany przez Chrystusa (Ef 3, 1) i uznaje całą swoją przeszłość za śmieci. Staje
się Apostołem Narodów, misjonarzem dla świata pogańskiego. Podróżnik z Ewangelią na
ustach w świątyniach żydowskich, na publicznych placach i na greckim Areopagu. Więziony,
wyrzucany, prześladowany. Organizator życia wspólnot wiernych, można rzec dzisiejszych
parafii, pisarz i głęboki nauczyciel – teolog. Radykalne nawrócenie i radykalny świadek
Jezusa Chrystusa. Niczego się nie lęka. Chlubi się z tego, że może znosić cierpienia dla
Chrystusa.
3. Piotr i Paweł, mimo swoich słabości, błędów i grzechów przeszłości, ukształtowali,
uprofilowali swoje życie z Chrystusem, stając się autentycznymi chrześcijanami. To co
powiedział św. Paweł w pierwszym czytaniu odnosi się tak do niego jak i św. Piotra: "W
dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary dochowałem".
II. Być naśladowcami naszych Patronów
1. Bóg powołał do budowania wspólnoty Kościoła nie aniołów, nie urodzonych
świętych, ale człowieka i prostego i uczonego, ze swoimi słabościami i grzechami, ale ludzi,
którzy umieli wejść i wciąż wchodzić na drogę przemiany, na drogę zawrócenia i nawrócenia.
Powołał ludzi, którzy umieli otworzyć swoje serce i umysł na Radosną Nowinę, na
Ewangelię, umieli ją przyjąć i jej zaufać i tak związać się z Chrystusem i stać się
chrześcijanami. I Piotr i Paweł mogli świadczyć: "Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus"
(Ga 2, 20).
2. I Piotr i Paweł nie traktowali swojego bycia chrześcijaninem jako hobby, ale całym
sercem niejako wrośli i wrastali w Jezusa Chrystusa. Żyli w konkretnym środowisku
wrogości świata żydowskiego czy pogańskiego i świata rzymskiego. Wiary dochowali. Tą
wiarą, Ewangelią życia promieniowali.
3. Dziś zauważamy, że wielu mieniący się być chrześcijanami, nie promieniuje swoim
byciem chrześcijańskim. A być chrześcijaninem? Co to oznacza? Młody człowiek zapytany:
co dla niego znaczy być chrześcijaninem, odpowiada: Mam prawo jazdy, mam samochód i
dużo jeżdżę z racji mojej pracy. Znam, bo muszę znać znaki drogowe i zasady ruchu, jazdy.
Ale muszę, bo i chcę je stosować na drogach mojego poruszania się. Jestem chrześcijaninem
w drodze do Ojca, ale między ludźmi. Muszę znać, bo i chcę znać znaki, zasady prawdy na
drodze życia, a to daje mi Ewangelia, to daje mi Chrystus i tego na drodze mojego życia
przestrzegam. Staram się wiernie tego przestrzegać, choć zdarzają mi się potknięcia. Ale
wciąż zgłębiam Ewangelię, bym coraz lepiej krążył po drogach życia z Chrystusem drogą,
prawdą i życiem.
III. Następca św. Piotra i naśladowca Apostoła Narodów
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1. Kontemplując postacie świętych Apostołów, czyli spoglądając na swoje życie przez
styl życia świętych Piotra i Pawła, jakże nie dostrzec nam tutaj wielkiego Piotra naszych
czasów i wielkiego naśladowcy Apostoła Narodów – św. Pawła, a więc Jana Pawła II.
2. Modlimy się dzisiaj w Jego intencji. Prośmy Boga, by obdarzył Go mocą na dalsze
wierne naśladowanie św. Piotra i św. Pawła. Równocześnie modlimy się za naszych
diecezjan, by nie lękali się żyć wiarą, jaką przepojeni byli nasi patronowie i jaką przepojony
jest Namiestnik Chrystusa i Następca św. Piotra.
W czasie ostatniej pielgrzymki tak często padała zachęta Ojca Świętego: nie lękajcie
się Ewangelii, nie lękajcie się być świadkami miłosierdzia, nie lękajcie się być
chrześcijanami, nie lękajcie się starości, nie lękajcie się wrogiej mowy, nie lękajcie się tego,
co inni będą mówili złego na wasz temat. Jeśli czynicie dobro, to czyńcie śmiało a nie
lękajcie się. Jeden z dziennikarzy podkreślił: Papież jest świadkiem tego wołania: "Nie
lękajcie się". Natomiast my, którzy Go słuchamy, musimy to przenosić do naszej
rzeczywistości.
3. Budowane Centrum Diecezjalne im. Jana Pawła II ma być też symbolem Jego – do
nas kierowanego – wezwania: "Nie lękajcie się" zgłębiać prawdy Bożej mądrości,
rozpoznawać drogi życia, przyjmować pouczenia Następcy św. Piotra i naśladowcy św. Pawła
– Apostoła Narodów.
Złożone dary na budowę tego Centrum jest wyrazem naszej łączności w budowaniu
także naszego Kościoła lokalnego.
Święci patronowie – Piotrze i Pawle, wstawiajcie się za nami u Pana Naszego Jezusa
Chrystusa, aby wierni naszej diecezji zaufali, jak Wy Chrystusowi, Ewangelii, i nie lękając
się wyznania wiary przyczyniali się do budowania naszego Kościoła lokalnego. Amen.
† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 28.09.2002 r.

