SŁOWO BISKUPA ORDYNARIUSZA JANA WIECZORKA
NA ROZPOCZĘCIE ROKU EUCHARYSTII
W DIECEZJI GLIWICKIEJ
Umiłowani Diecezjanie!
I. Pan blisko jest.
1. Pierwsza Niedziela Adwentu, początek nowego roku liturgicznego w Kościele, bliskość świąt
Bożego Narodzenia! Radośnie brzmiał refren psalmu responsoryjnego: "Idźmy z radością na
spotkanie Pana". Zostaliśmy zaproszeni do przeżywania i korzystania z pięknych Bożych
tajemnic w całym rozpoczynającym się roku kościelnym. Adwent, to jakby preludium do
lepszego otwarcia się na przyjęcie Bożego przesłania. W tym okresie stajemy w postawie
oczekiwania na zbliżające się święta, na Boże Narodzenie. Znany teolog Romanon Guardini
życząc studentom dobrego przeżycia czasu adwentowego dodał, że w Adwencie – w
oczekiwaniu – trzeba dostrzec dwa kierunki: oczekiwanie na Mesjasza, które spełniło się w noc
betlejemską oraz oczekiwanie Boga na człowieka, by ten się do Niego zbliżał i z Niego – Jezusa
Chrystusa – czerpał. Myśl Profesora jest więc wtopiona w niedzielny refren psalmu
responsoryjnego: "Idźmy z radością na spotkanie Pana". W Trzecią zaś Niedzielę Adwentu w
antyfonie – pieśni na rozpoczęcie Mszy św., św. Paweł jakby uzupełnia dzisiejszy refren
słowami: "Radujcie się zawsze w Panu... Pan blisko jest".
Drodzy Bracia i Siostry!
2. Ojciec święty ogłosił, jak to już wiemy z listu Episkopatu Polski, ten rok Rokiem Eucharystii.
W Liście Apostolskim "Mane nobiscum Domine", Jan Paweł II pisze, że w tym roku "Kościół w
sposób szczególny będzie starał się przeżywać tajemnicę Najświętszej Eucharystii". Dlatego
zaprasza i nas do intensywniejszego spotkania z Jezusem Chrystusem w Eucharystii.
II. Pan blisko jest, w nim serca moc.
1. W czasie sprawowania Eucharystii, zwłaszcza na wielkich zgromadzeniach młodych,
słyszymy piękne słowa refrenu: "Pan blisko jest, w Nim serca moc". Z bliskości Pana trzeba
czerpać, trzeba się więc do Niego zbliżać.
W nowo wybudowanym kościele, na płycie ołtarzowej, na ambonie i na tabernakulum wyryte
było jedno słowo: accipite, co znaczy: bierzcie, czerpajcie. Zaś nad głównym wejściem do
świątyni umieszczono pod płaskorzeźbą Dobrego Pasterza słowa: "Ja tu wciąż na ciebie
czekam".
Drogie siostry, Drodzy Bracia!
2. "Od kiedy w dniu Zesłania Ducha Świętego lud Nowego Przymierza rozpoczął swoje
pielgrzymowanie ku ojczyźnie niebieskiej – pisze Ojciec święty – Najświętszy Sakrament
wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją" na drodze naszego życia (por. EdE n.1).
Trzeba z tego źródła Eucharystii korzystać, czerpać moc dla naszego serca.
a) Aby celebrowanie Eucharystii mogło prowadzić do życia nią na co dzień, trzeba umieć
czerpać najpierw z bogactwa słowa Bożego. W tym kontekście Rok Eucharystii jest doskonałą
okazją do ożywienia katechezy, także dorosłych, której tematem wiodącym ma stać się Msza
św. Wiernym trzeba przybliżać to wszystko co zawarte jest w tzw. Wprowadzeniu – pouczeniu
do Nowego Mszału Rzymskiego. To tematy do wielu kazań i katechez tak dla dzieci i
młodzieży, jak i dla dorosłych.
Osobną kwestią, którą pragniemy przy okazji Roku Eucharystii przypomnieć, jest wspólna
modlitwa i kontakt ze Słowem Bożym w naszych rodzinach. Pierwszy etap realizacji naszego
programu duszpasterskiego stawia sobie za cel odkrycie obecności Jezusa Chrystusa w Słowie
Bożym. Z myślą o życiu religijnym naszych rodzin przygotowane zostały teksty modlitw i
rozmów ewangelicznych w rodzinach, które pomogą nam w wypełnieniu tego zadania. Już od
Drugiej Niedzieli Adwentu na łamach gliwickiej edycji Gościa Niedzielnego ukazywać się
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będzie stosowny tekst. Również nasze parafie zostaną wyposażone w zeszyty ze wspomnianymi
tekstami.
b) Uczniowie z Emaus, po katechezie Chrystusa Zmartwychwstałego, gdy światło słowa
rozpaliło ich serca zapragnęli czegoś więcej, Jego samego. Zaczerpnęli z daru Eucharystii, z
Ciała i Krwi Pańskiej. I tak umocnieni ruszyli w drogę z radosną nowiną. W Eucharystii poczuli
"moc serca". Moc Eucharystii jest na radość życia, ale i na trudy, kłopoty i cierpienia. W takich
okolicznościach rodzi się Eucharystia, w bliskości ofiary Wielkiego Piątku.
c) Głębsze poznanie Eucharystii prowadzi do uwielbienia ukrytego w niej Jezusa Chrystusa.
Jednym z zadań, jakie stawia przed nami Rok Eucharystii jest ożywienie w naszych parafiach
adoracji Najświętszego Sakramentu, w której Kościół słusznie dopatruje się spełnienia
zapowiedzi swojego Założyciela: "Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata". Szczególnym
dniem, w którym chcemy dać wyraz naszemu przywiązaniu do tajemnicy Eucharystii, powinien
się stać czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca. Tematyka tych adoracji powinna
uwzględniać nie tylko modlitwę w intencji powołanych, ale również cały Kościół, aby stawał
się coraz bardziej wspólnotą eucharystyczną. Do żywego udziału w adoracji tych dni zachęcamy
szczególnie Stowarzyszenia i grupy działające w parafiach. Uczestniczący w tych adoracjach
mogliby utworzyć grupę, która z czasem przerodzi się w Straż Honorową Najświętszego
Sakramentu lub Bractwo Eucharystyczne działające przy parafii.
III. Umiłowani Diecezjanie.
Program duszpasterski, w Roku Eucharystii, z pewnymi propozycjami będą wam
przybliżać wasi duszpasterze. Wolą Ojca Świętego jest, by w każdej diecezji, w sposób
uroczysty nastąpiła inauguracja Roku Eucharystii.
Ten uroczysty akt wiążemy z nieszporami i Eucharystią Trzeciej Niedzieli Adwentu – niedzieli
Gaudete – Radości. Uroczyste nieszpory eucharystyczne zgromadzą nas w najstarszym kościele
gliwickim pw. Wszystkich Świętych. Początek nieszporów 11 grudnia (sobota) o godz. 14.00.
Następnie przejdziemy procesjonalnie do kościoła katedralnego na uroczystą koncelebrowaną
Eucharystię. Na ten doniosły akt rozpoczęcia Roku Eucharystii w naszej diecezji są zaproszeni
kapłani wszystkich parafii. Zaproszeni są wszyscy pomocnicy udzielania Komunii św.,
delegacje Służby Liturgicznej Ołtarza każdego dekanatu oraz wierni, zwłaszcza parafii
gliwickich.
Drodzy Bracia i Siostry.
"Idźmy z radością na spotkanie Pana... Pan blisko jest... w Nim serca moc".
Na radosne przeżywanie czasu adwentowego, czasu Bożego Narodzenia i całego Roku
Eucharystii niech Bóg błogosławi.
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