ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE DZIĘKCZYNIENIE
ZA 25-LECIE POSŁUGI BISKUPIEJ GERARDA KUSZA

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Sługa Boży Jan Paweł II w książce „Wstańcie, chodźmy!” –
powracając pamięcią do dnia własnych święceń biskupich – napisał:
„Po odczytaniu Ewangelii chór śpiewał: Veni Creator Spiritus…
[Przybądź Duchu Stworzycielu]. Wsłuchiwałem się w ten śpiew i znowu,
jak podczas święceń kapłańskich, a może z jeszcze większą wyrazistością,
budziła się we mnie świadomość, że to przecież Duch Święty jest sprawcą
konsekracji. To było pociechą i umocnieniem wobec wszelkich ludzkich
obaw, jakie wiążą się z podejmowaniem tak wielkiej odpowiedzialności. Ta
myśl budziła w mej duszy wielką ufność: Duch Święty oświeci, wzmocni,
pocieszy, pouczy… Czy nie taką obietnicę złożył Chrystus swoim
Apostołom? … I znowu pojawiła się ta myśl ufna i uspokajająca: Pan
rozpoczął swe dzieło w tobie; nie lękaj się, powierz Mu swą drogę,
a On sam będzie działał i swego dzieła dokona”.
Z pewnością, takie głębokie zawierzenie i ufność towarzyszyły
i naszemu Dostojnemu Jubilatowi, Księdzu Biskupowi Gerardowi
Kuszowi, kiedy 25 lat temu, w uroczystość Wniebowzięcia NMP,
w Opolskiej Katedrze – poprzez włożenie rąk i modlitwę konsekracyjną –
przyjmował święcenia biskupie.
Jako przesłanie swojej biskupiej posługi przyjął wtedy słowa:
„Oboedientia et pax” – “Posłuszeństwo i pokój”, bo jak sam powie po
latach: „Nie ma pokoju serca, jeżeli nie zaufa się Bogu całkowicie.
Zawierzenie życia Bogu uwalnia od dyktatu emocji, presji chwili. Bóg wie,
co dla mnie dobre i jemu zaufałem. Bo i cóż człowiek może więcej?”.

Dostojny Jubilat urodził się 23 października 1939 roku
w Dziergowicach koło Raciborza. Po zdaniu matury podjął studia
w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie. Święceń kapłańskich
udzielił Jubilatowi 24 czerwca 1962 roku ks. biskup Franciszek Jop
w Opolu.
Pierwszą placówką po świeceniach była gliwicka parafia Chrystusa
Króla, w której dał się poznać jako gorliwy wikariusz, szczególnie oddany
dzieciom i młodzieży. W 1964 roku został przeniesiony do parafii
Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. Następnie pracował
w seminarium duchownym jako prefekt.
W październiku 1974 roku rozpoczął na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim studia specjalistyczne z katechetyki. Tam w 1978 roku obronił
pracę doktorską. Odtąd pełnił różne ważne funkcje w Kościele Opolskim,
by 15 sierpnia 1985 roku otrzymać łaskę pełni kapłaństwa i sakrę biskupią,
której Dostojnemu Jubilatowi udzielił Prymas Polski ks. kardynał Józef
Glemp.
Na terenie Diecezji Opolskiej, ze względu na przygotowanie
katechetyczno – dydaktyczne, powierzono Mu szeroki zakres działań
pastoralnych. W kwietniu 1987 roku został mianowany członkiem Rady
Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, a 25 marca 1992 roku biskupem
pomocniczym nowopowstałej Diecezji Gliwickiej. Obecnie w Episkopacie
Polski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji do spraw
Wychowania.
Nie sposób ogarnąć tutaj bogactwa posługi biskupiej naszego
Dostojnego Jubilata i wielorakich łask, którymi przez Jego posługę, Bóg
obdarował w tych latach nasze diecezje – Opolską i Gliwicką i nas
osobiście.
Ktoś jakże słusznie streścił Jego biskupie życie: „Przyjaciel świata
i ludzi”. Daje stale na nowo przykład radosnej wiary, fascynuje prostotą
i serdecznością, którą potrafi okazać każdemu człowiekowi.

W imieniu Jubilata zapraszam całe duchowieństwo, zgromadzenia
męskie i żeńskie, osoby świeckie konsekrowane, przedstawicieli ruchów
i stowarzyszeń religijnych oraz wiernych naszej diecezji na uroczystą,
dziękczynną Eucharystię, która celebrowana będzie we wtorek 29 czerwca
o godz. 18.00 w Katedrze Gliwickiej.
Pełni radości chcemy wyśpiewać Panu Bogu uroczyste „Te Deum” za
dar, jakim jest dla naszej diecezji osoba Dostojnego Jubilata, za dar Jego 25
– letniej posługi biskupiej, a również za kończący się „Rok Kapłański”,
który nam szczególniej uświadomił ważność i wzniosłość posługi
kapłańskiej w Chrystusowym Kościele.
I zakończmy słowami Sługi Bożego Jana Pawła II:
„Ze spojrzeniem utkwionym w Chrystusie,
umocnieni nadzieją, która zawieść nie może,
kroczmy razem drogami nowego tysiąclecia”.

Szczęść Boże!
+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 18 maja 2010 r.

P.S. Do odczytania w niedzielę 20 czerwca 2010 r. podczas wszystkich Mszy św.

