
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ
Otwórzcie drzwi Chrystusowi

Umiłowane Siostry! Umiłowani Bracia w Chrystusie Panu!
Przez Środę Popielcową rozpoczęliśmy świętowanie Wielkiego Postu i to w szczególnym
czasie Wielkiego Jubileuszu Narodzenia Jezusa Chrystusa. W środowej Liturgii Słowa prorok
Joel wołał: "Nawracajcie się do Pana Boga waszego. On bowiem jest łaskawy, miłosierny" (Jl
2. 13).
Chrystus w dzisiejszej Ewangelii uzupełnia to wołanie Joela, dodając: "i wierzcie w
Ewangelię" (Mk 1. 15). Ojciec Święty w tegorocznym Orędziu wielkopostnym podkreśla, że
świętowanie Wielkiego Postu i Wielkiego Jubileuszu ma szczególny charakter, bo ma
prowadzić do nawrócenia i otwarcia drzwi naszego serca i naszego życia Chrystusowi tak, by
razem z Nim wkraczać w trzecie tysiąclecie (por. Orędzie p.1).

I. Nawracajcie się do Pana Boga waszego.
1. Chrześcijanin nie może przekroczyć progu nowego tysiąclecia bez otwarcia swojego serca i
umysłu dla Chrystusa. Wielu boi się nawrócić, by obrać kierunek na Chrystusa i
autentycznego podążania za Nim i z Nim. Aby to uczynić trzeba mieć odwagę syna
marnotrawnego i jednocześnie postawę wyczekującego, miłosiernego ojca. Ci bojący się
zapominają, że "Syn człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło" (Łk 19, 10).
Jubileuszowy czas Wielkiego Postu to czas poszukiwania przez Chrystusa zagubionej
owieczki. Można powiedzieć, że to czas "uganiania się" Boga "bogatego w miłosierdzie" za
człowiekiem, aby nie zginął, ale miał drogę do szczęśliwego życia, także wiecznego (por. J 3,
16).

2. Chrystus przekazał Kościołowi różne sposoby i środki odszukiwania, nawracania i
uświęcania człowieka. Czas Wielkiego Postu daje człowiekowi w misjach i rekolekcjach
jubileuszowych okazję do podjęcia drogi nawrócenia, drogi którą Chrystus ukazuje, a którą
Kościół przybliża i podsuwa człowiekowi na różne sposoby.
Jan Paweł II, we wspomnianym Orędziu wielkopostnym zachęca do podejmowania
jubileuszowego pielgrzymowania w duchu pokuty i ofiary za siebie i bliźnich. Ojciec Święty
zaprasza do Ziemi Świętej, do grobów Apostołów, do wyznaczonych w diecezjach
sanktuariów i kościołów jubileuszowych. W każdym miejscu jubileuszowym mamy
"duchowo pielgrzymować" do Ziemi Świętej "która przed 2000 laty oglądała Syna Bożego
Jezusa Chrystusa" (por. Orędzie p. 3). W tych miejscach mamy przeżywać proces nawrócenia
i pojednania z Bogiem, co ma być potwierdzone autentycznie przeżytym sakramentem
pokuty. O ducha nawrócenia i pojednania dla wszystkich córek i synów Kościoła, będzie się
modlił Ojciec Święty w czasie pielgrzymki do Ziemi Świętej w dniach od 22 - 26 marca br.
My również będziemy się wtedy modlitewnie łączyć z Piotrem naszych czasów, a delegacja
naszej diecezji będzie wspierać modlitewnie Ojca Świętego w samej Ziemi Świętej (14 – 22
marca). W dniach od 1 – 10 lipca będziemy także uczestniczyć w wielkiej, narodowej
pielgrzymce jubileuszowej do Rzymu.

3. Umiłowani Diecezjanie!
Jako diecezja rozpoczęliśmy już nasze jubileuszowe pielgrzymowanie. Początek dały, w dniu
2 lutego, osoby życia konsekrowanego pielgrzymując do kościoła jubileuszowego - katedry.
Potem rodzice osób powołanych do służby Bożej wypraszały łaski dla swoich dzieci w
Miasteczku Śląskim, u grobu świątobliwego kapłana Teodora Christopha. W ubiegłą sobotę w
sanktuarium Matki Bożej w Rudach mieli swój dzień jubileuszowego skupienia wikariusze
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naszej diecezji. W nadchodzącą sobotę pospieszą tam księża proboszczowie. Nawrócenia i
uświęcenia w mocy łaski Bożej potrzebujemy wszyscy. Będą więc pielgrzymowały do
kościołów jubileuszowych parafie poszczególnych dekanatów. Wyznaczone zostały
pielgrzymki i dni skupienia w kościołach jubileuszowych dla wszystkich stanów, grup,
stowarzyszeń czy ruchów katolickich z całej naszej diecezji. Mamy też szczególne
pielgrzymki do Piekar, na Górę św. Anny, a także 29 kwietnia (sobota) do Trzebnicy do
sanktuarium patronki Ziemi Śląskiej – św. Jadwigi. W czasie Wielkiego Postu we wszystkich
miastach i wioskach ważnym akcentem jubileuszowym powinny być prowadzone ulicami
rozważania Drogi Krzyżowej. Niech zakończenie tych rozważań ma miejsce w kościołach
jubileuszowych (tam, gdzie one są) aby dać okazję do zyskania odpustu zupełnego.
Wykorzystanie tych środków uświęcenia, jakie podpowiada nam Kościół i Ojciec Święty,
będzie drogą do odnowienia naszej wiary, obudzenia naszej nadziei i rozpalenia w nas
miłości Chrystusowej (por. Orędzie p. 5).

II. Wierzcie w Ewangelię.
Drodzy Bracia i Siostry!
1. Co jeszcze trzeba uczynić, by w centrum naszego życia, w trzecim tysiącleciu był

Chrystus? Ojciec Święty inaugurując Rok Jubileuszowy ukazał w otwartych Świętych
Drzwiach Ewangeliarz "źródło życia i nadziei na nadchodzące tysiąclecie" (IM p. 8) na
drogę naszego pielgrzymowania do Ojca niebieskiego.

W Niedzielę Palmową, na dorocznym spotkaniu młodych w naszej katedrze, przekażemy
wszystkim parafiom, przez delegacje młodzieży, piękny ozdobny jubileuszowy Ewangeliarz.
Mamy zawierzyć Ewangelii.
Ojciec Święty w czasie ostatnich wizyt w naszej ojczyźnie mocno zarysował plan
ewangelizowania każdego z osobna i całego społeczeństwa. Na zachodzie doszło do
zakwestionowania ewangelicznego modelu życia wówczas, gdy tamte kraje dźwignęły się
gospodarczo. U nas ten kryzys zauważamy w ledwie zainicjowanych przeobrażeniach
politycznych i gospodarczych. Zauważamy, że współczesny człowiek usiłuje być
prokuratorem i sędzią Ewangelii, powołując się na prymat norm przez siebie ustanowionych.
Co więcej, prowadzi to, jak zauważamy do traktowania prawdy ewangelicznej w sposób
wybiórczy i selektywny.
Kościół, a w Nim każdy z nas, może oczekiwać swego rozrostu wewnętrznego i swojej
wewnętrznej odnowy w przylgnięciu do Ewangelii i kierowaniu się w swoim życiu jej
przesłaniem.

2. Chrystus w czasie ostatniej Wieczerzy zapewniał: "Jeśli we Mnie trwać będziecie, a słowa
moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna
chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami" (J 15, 7-8).
Kochani Rodzice! Budujcie wasze rodziny na trwałym fundamencie – na Ewangelii. Kapłan
odczytał nad grobem pewnego ojca telegram syna – marynarza: "Dziękuję ojcu za jego
ewangeliczny styl życia, za małe wydanie Ewangelii, w którą mnie wyposażył z dedykacją
«A silnie, a mocno trzymaj się tych słów».
Droga młodzieży! Po spotkaniu modlitewnym pod przewodnictwem brata Rogera z Taize w
Warszawie, dziennikarz pyta pewną parę studencką: Z czym wracacie? Dokonaliśmy zaślubin
z Ewangelią! Co to znaczy? To znaczy nierozwiązalne i do końca życia trwałe związanie się z
Ewangelią.

Drodzy Bracia i Siostry!
Jubileuszowy czas Wielkiego Postu to przez nawrócenie obranie kierunku na Chrystusa, to
otwarcie Mu drzwi, to pielgrzymowanie w Nim i z Nim. Niech to będzie nasze TAK dla
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Chrystusa, dla Ewangelii. To będzie też nasze AMEN - niech się tak stanie w trzecim
tysiącleciu.
Na tę drogę niech Bóg wam błogosławi.

+ Jan Wieczorek
Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 24 lutego 2000 r.

Ps.
Powyższy list należy odczytać w I Niedzielę Wielkiego Postu tj. 12 marca 2000 r.


