Odezwa Biskupa Gliwickiego w sprawie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
Umiłowani Diecezjanie!
Radosne Alleluja towarzyszy nam w przeżywanym okresie wielkanocnym. Zmartwychwstały
Chrystus przywrócił radość uczniom i apostołom, a Jego pozdrowienie „Pokój wam”
uspokoiło ich i dodało odwagi, by pójść w świat z orędziem ewangelicznym.
I.
Głosić prawdę o Zmartwychwstałym
W mocy Ducha Świętego otrzymanej w Dzień Zielonych Świąt nabrali odwagi, by ogłosić
ludziom radosną nowiną. Młody Kościół znajdował zawsze drogę, aby wejść w różne
środowiska, mimo nieżyczliwości wielu rządzących, czy piastujących władzę.
W dzisiejszym czytaniu, wyjętym z Księgi Dziejów Apostolskich, a więc z księgi opisującej
postawę młodych chrześcijan, odnajdujemy opis trudności, z jakimi przyszło się zmierzyć
apostołom i uczniom Chrystusa. Wtrącano ich do więzienia, zabraniano im mówić o
Chrystusie, zabraniano głosić Ewangelię. Zdawali sobie sprawę, że otrzymali mandat swego
Mistrza: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16, 15).
Dlatego nie dziwimy się postawie i wypowiedzi św. Piotra przed władzą żydowską –
Sanhedrynem i przed arcykapłanem: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5, 29).
Uczniowie Chrystusa, apostołowie oraz ich następcy dotarli w końcu na kontynent europejski,
by słowem i czynem – świadectwem życia głosić Ewangelię narodom.
II.
Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej
Trudno do końca powiedzieć, czy naszemu wejściu do Unii Europejskiej towarzyszy
atmosfera radości. Dla wielu - choć nie wszystkich - to wydarzenie wydaje się być
ukoronowaniem długotrwałych wysiłków, zmierzających do potwierdzenia przynależności
Polski do rodziny państw europejskich. Temu wydarzeniu towarzyszy również wyraźny
niepokój, a także niepewność, obawy, troski. Zauważa się bowiem, że w Unii Europejskiej
obecna jest atmosfera, którą opisuje dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich. Czasami
odnosi się wrażenie, że w Unii Europejskiej obecna jest jakaś chrystofobia i religiofobia,
czyli nieufność nie tylko do chrześcijaństwa, ale w ogóle do wszelkich form religii. W
wartościach chrześcijańskich i w innych religiach widzi się często źródło zagrożenia - co
słyszymy z ust wielu czołowych przywódców europejskich.
Ojciec Święty Jan Paweł II niejednokrotnie podkreślał na jakich wartościach winna
kształtować się wspólnota europejska. Wielokrotnie przypominał o potrzebie wartości
etycznych i cywilizacyjnych, na których powinny się opierać instytucje jednoczącej się
Europy (por. EiE 114). Jednocząca się Europa potrzebuje przede wszystkim nowego ducha,
gdyż samo zacieśnienie więzów w sferze ekonomii nie wyzwala nadziei potrzebnej
dzisiejszemu człowiekowi.

III.

Nasza postawa wobec wydarzenia wejścia do UE.
Wejście naszego państwa do UE jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem. Czym i w
czym chcemy asystować temu wydarzeniu? Jako Kościół lokalny Diecezji Gliwickiej
pragniemy włączyć się w jakby modlitewną nowennę, którą Kościół w naszym kraju
proponuje swoim wiernym i to szczególnie w dniach od 25 kwietnia do 3 maja br. W tych
dniach starajmy się odmówić codziennie cząstkę różańca świętego w Kościołach, w rodzinach
lub osobiście w następujących intencjach:
25.04. – o cnotę nadprzyrodzonej nadziei;
26.04. – o dar mądrości;
27.04. – o cnotę męstwa w dawaniu świadectwa wierze;
28.04. – o cnotę uczciwości;
29.04. – o postawę wzajemnej życzliwości;
30.04. – o miłość w rodzinach;
1.05. – o szacunek dla dobra wspólnego;
2.05. – za naszą Ojczyznę Polskę;
3.05. – o opiekę Maryi Matki Zawierzenia Opatrzności Bożej i Królowej Polski nad
Narodem.
Proponujemy ponadto, aby środa (28.04.) stała się dniem wspólnotowego czytania
Ewangelii. Jako tekst do wspólnego czytania proponujemy „Kazanie na Górze” (Mt 5).
Postarajmy się też o to, aby piątek 30 kwietnia był dniem postu, którym będziemy się
solidaryzować z biednymi i ubogimi. Zebrana przy tej okazji jałmużna powinna zasilić
„kuchnie dla ubogich” działające przy parafiach lub dekanatach.
W niedzielę (2.05.) chciejmy łączyć się duchowo z zebranymi w Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie przedstawicielami Episkopatów Europy, którzy na sprawowanej tam
Eucharystii polecać będą Bogu jednoczącą się Europę. W tym dniu po Mszach Świętych
przeprowadzona będzie przed świątyniami zbiórka do puszek na dokończenie budowy
Świątyni Opatrzności Bożej.
W dniu 3 maja, w Uroczystość Królowej Polski, zanosić będziemy błagania i
dziękczynienie na Jasnej Górze. Prośmy o Europę ducha.
Drodzy Diecezjanie!
Najlepszym darem, jaki możemy dać jednoczącej się Europie niech będzie nasza
postawa tak pięknie podpowiedziana nam przez św. Piotra: „Trzeba bardziej słuchać Boga,
niż ludzi”. Obyśmy umieli to potwierdzać naszym stylem życia. Niech Duch Święty, do
którego wzywał u nas Ojciec Święty Jan Paweł II, odnawia oblicze Ziemi i odradza serca
ludzkie w całej Europie.
Na taką postawę życia niech Wam
Bóg błogosławi.
+ Jan Wieczorek
Gliwice, dn. 26.03.2004 r.
PS. Niniejszą odezwę proszę przeczytać w kościołach naszej diecezji w niedzielę 25 kwietnia
2004 r.

