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MIŁOWAĆ i nieść pomoc w miłowaniu CHRYSTUSA

Umiłowane Siostry,
Umiłowani Bracia w Chrystusie Panu!

Z nadchodzącą Środą Popielcową wkraczamy w święty czas Wielkiego Postu, przypominają nam
o tym, między innymi, ogłoszenia duszpasterskie. Uczestnictwo w obrzędzie poświęcenia popiołu
i posypania nim naszych głów, rozważania Drogi Krzyżowej, śpiew Gorzkich Żali i udział w
rekolekcjach wielkopostnych mają nas w tym czasie jeszcze bardziej zbliżyć do umiłowania
Chrystusa.

1. Pouczenie z niedzielnej liturgii słowa Bożego
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli (ósma zwykła „B”) pragnie nas wprowadzić w ducha
zbliżającego się czasu wielkopostnego. Słowo Boże ukazuje Boga, który wychodzi na przeciw
człowieka i zawiera z nim przymierze. Inicjatorem tego przymierza jest miłość Boga, który
pragnie ubezpieczać człowieka i przychodzić mu z pomocą na drogę życia doczesnego i
wiecznego. Niedzielne czytania przypominają najpierw pierwsze Przymierze, zawarte z narodem
wybranym u stóp góry Synaj. Prorocy przedstawiają je jako zaślubiny Boga z Izraelem, na wzór
zaślubin w związku małżeńskim. O drugim przymierzu mówią słowa Ewangelii. Zostało ono
zawarte nie z jednym narodem, ale z całą ludzkością przez Jezusa Chrystusa. Chrystus nazywa
siebie oblubieńcem, zaślubiającym lud Boży – Kościół. Św. Paweł w drugim czytaniu nazywa to
nowe przymierze prawem wzajemnej miłości. Te myśli o przymierzu uzasadniają i scalają słowa z
Ewangelii św. Jana: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

2. Wielkopostna odnowa przymierza z Bogiem
Wielkopostny czas prowadzi nas do refleksji nad naszym trwaniem w przymierzu miłości z
Chrystusem. „Umiłować Chrystusa”, to hasło tegorocznego programu duszpasterskiego. Ojciec
Święty w Liście, na nadchodzący Wielki Post prosi, aby wierzący w Chrystusa, właśnie w tym
czasie głęboko wnikali w słowo Boże, bo wtedy ich drogi życiowe dążenia do Chrystusa i trwania
przy Nim, będą dobrze oświetlone. Czas ten ma nas jeszcze bardziej ukierunkować, nie tylko na
umiłowanie Boga, ale i na umiłowanie człowieka znajdującego się w potrzebie. Czas ten winien
być naznaczony – mówi Jan Paweł II – intensywną modlitwą, czynami pokutnymi oraz
zaangażowaniem w niesieniu pomocy znajdującym się w nędzy, znajdującym się w potrzebie tak
ciała jak i duszy (n.1).

Intensywna modlitwa. Umiejmy w tym świętym czasie wygospodarować chwile do wspólnej
modlitwy rodzinnej. Zbawienne owoce przyniesie w tym czasie praktykowanie np. w piątki; dni
wyciszenia w domu, dni bez radia, bez telewizji. Niech nie zabraknie uczestnictwa w rozważaniu
Drogi krzyżowej, także ulicami wiosek i miast. Godne polecenia są dni skupienia dla grup, które
stają się dobrym zaczynem oddziaływania w środowisku parafialnym. Z uznaniem trzeba patrzeć
na wspólnoty, stowarzyszenia, zespoły i koła parafialne, które w wyznaczonych godzinach i
dniach trwają na wielkopostnym wyciszeniu i adoracji w swoich kościołach. Takie czyny
odnawiają i umacniają przymierze miłości z Chrystusem. A czym mogą stać się dla innych?
Odpowiedzi udziela św. Paweł w drugim czytaniu: „Jesteście listem Chrystusowym, który znają i
czytają wszyscy ludzie”.
O wielkopostnych czynach pokutnych, do których zachęca Ojciec Święty, poucza nas czwarte
przykazanie kościelne. Szeroki jest wachlarz praktyk postnych i czynów pokutnych, które - celem
lepszego zbliżenia się do Boga - winniśmy podjąć na drodze naszej przemiany i nawrócenia.
Droga do lepszego umiłowania Boga prowadzi przez autentyczne otwarcie się na potrzeby
drugiego człowieka. Gdy dobrze rozglądamy się w naszym środowisku, to dostrzegamy
cierpiących biedę, chorych na ciele i duszy. Wiele na tym polu czynią parafialne zespoły
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charytatywne, przez które płyną - do podziału dla potrzebujących pomocy - wasze kochani
diecezjanie dary i ofiary. Do takiej postawy zachęca Ojciec Święty, przypominając nam słowa z
Dziejów Apostolskich: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (20, 35).

3. Nieść pomoc w poznawaniu i miłowaniu Chrystusa
Dokument o liturgii II-go Polskiego Synodu Plenarnego, wskazując na wielkopostne praktyki
pokutne, wymienia także tzw. dzieła misyjne.

Drodzy Diecezjanie!
Od trzech lat naszym szczególnym czynem wielkopostnym są ofiary składane w Środę
Popielcową na wspieranie dzieła ewangelizacji w Afryce, w Togo, w diecezji Sokode. Wspieramy
zbudowany dzięki Waszej pomocy sierociniec. Wyposażamy katechetów w niezbędne środki
lokomocji, czyli rowery, by wąskimi ścieżkami mogli dotrzeć do ludzi swojej stacji misyjnej.
Wyposażamy katechetów w niezbędne materiały katechetyczne, w tym i w egzemplarze Pisma św.
i to w różnych językach.. Wspieramy kształcenie i formację duchową młodych katechetów.
Chcemy wesprzeć tworzenie rozgłośni radia diecezjalnego, którego jednym z zadań będzie
formacja katechetów i cotygodniowe przygotowanie niedzielnej liturgii, prowadzonej przez nich
pod nieobecność kapłana. W porze deszczowej, gdy dotarcie do stacji misyjnych jest utrudnione,
radio pozostaje jedynym środkiem kontaktu. Na ten cel przeznaczamy ofiary pieniężne złożone w
nadchodzącą Środę Popielcową. Niech tym dobrym czynom towarzyszą słowa z Dziejów
Apostolskich: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”.
Nasi misjonarze, w ostatnim internetowym liście piszą do nas: „Wdzięczni za Waszą ofiarność i za
okazywaną troskę o rozwój misyjny Kościoła, w imieniu wszystkich wiernych diecezji Sokode
oraz pracujących w Togo, a wywodzących się z ziemi diecezji gliwickiej kapłanów, składamy
wszystkim darczyńcom serdeczne „Bóg zapłać”. Ksiądz biskup ordynariusz Ambroży Djoliba,
pragnąc wyrazić Wam swoją wdzięczność za gotowość niesienia pomocy młodemu Kościołowi w
Togo, w Środę Popielcową każdego roku odprawia Mszę św. w Waszej intencji”.

Drodzy diecezjanie!
W świętym czasie Wielkiego Postu, przez intensywną modlitwę, przez praktyki postne i pokutne
umacniajmy nasze przymierze miłości z Bogiem oraz z naszymi siostrami i braćmi.

Na drogę umiłowania Chrystusa i człowieka z serca błogosławię

† bp Jan Wieczorek

Do odczytania w niedzielę przed Środą Popielcową – 2 marca 2003 r.


