ODEZWA BISKUPA GLIWICKIEGO JANA WIECZORKA Szczególny
Dzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w katedrze gliwickiej
Drodzy Bracia!
Drogie Siostry w Chrystusie!
Przekraczając procesyjnie w dzień Bożego Narodzenia drzwi katedry gliwickiej
weszliśmy w Wielki Jubileusz Narodzenia Jezusa Chrystusa w naszej diecezji.
Chcemy, by wszyscy chrześcijanie w tym Świętym Roku wielbili Boga za dar miłości dany
człowiekowi w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Ale wolą Chrystusa jest, by wszyscy wokół
Niego byli jednością. Stąd potrzeba zaangażowania się wszystkich chrześcijan, mimo
istniejących podziałów, w poszukiwanie pełnej jedności, ale i mocne zaangażowanie się w
gorącej modlitwie o tę jedność.
Drodzy Diecezjanie!
W roku Wielkiego Jubileuszu przeżywamy obecnie Tydzień Powszechnej Modlitwy
o jedność Chrześcijan. Tak jak cały rok 2000, tak i ten Tydzień nosi znamię szczególnego
zadania, jakie stoi przed wierzącymi w Chrystusa. W bulli Incarnationis Mysterium
ogłaszającej Jubileusz, Ojciec Święty podkreśla wagę znaku oczyszczenia pamięci, który
domaga się od wszystkich, „aby w akcie odwagi i pokory uznali błędy tych, którzy nosili
i noszą miano chrześcijan”. Choć historia Kościoła jest historią świętości, to jednak nie
brakowało w niej faktów, które stanowią antyświadectwo. W tej perspektywie umieszczamy
bolesną ranę rozdarcia jedności Kościoła i narosłe uprzedzenia różnych wyznań
chrześcijańskich względem siebie. Choć nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za
zaistniałą sytuację, to jednak ze względu na więź, która w mistycznym Ciele Chrystusa łączy
nas z innymi, my wszyscy dźwigamy ciężar błędów i win tych, którzy byli przed nami.
Modlitwa o jedność nabiera szczególnego znaczenia i jest uczestnictwem w zadaniu
wzięcia na siebie popełnionych w przeszłości błędów i podjęcia wysiłku ku odnowie
i nawróceniu. Nie wystarczy dialog na poziomie hierarchii Kościołów, konieczne jest
otwarcie się wszystkich wiernych i głębokie pragnienie jedności. Stąd potrzeba nam
wyrwania się ze stereotypów, bliższego poznania innych wyznań chrześcijańskich,
wzajemnego szacunku i wewnętrznego zaangażowania ekumenicznego, które wyrazić się
może w wytrwałej modlitwie wykraczającej poza ramy styczniowego Tygodnia Modlitw o
jedność chrześcijan.
Dnia 25 stycznia o godz. 18.00 chcemy zjednoczyć się na wspólnej modlitwie z
chrześcijanami innych wyznań w naszym gliwickim kościele katedralnym śś. Piotra i Pawła.
W Liturgii Słowa będziemy rozważać wezwanie Pana do jedności. Homilię wygłosi Ks. Jan
Gross – Radca Konsystorza Kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP. Będziemy modlić się
o pokój i jedność. Przyniesiemy ze sobą świece, aby zostały zapalone od Paschału
i zaniesione do domu jako światło Chrystusa, który pragnie jedności Kościoła.
W związku z tym zapraszam serdecznie wiernych katolików naszej diecezji do
licznego udziału w nabożeństwie w naszej katedrze gliwickiej i wyrażenia w ten sposób
swojego zaangażowania w sprawę jedności chrześcijan.
† Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki
Gliwice, dnia 18 stycznia 2000 r.

P.S.
Proszę, aby w nabożeństwie wzięły udział delegacje kapłanów z dekanatów gliwickich i
pobliskich.

