SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA EŁCKIEGO NA OTWARCIE ROKU WIARY
Z radością, ufnością i nadzieją podchodzimy do decyzji Ojca Świętego Benedykta XVI
o inauguracji Roku Wiary, który trwać będzie od 11 października 2012 r. do uroczystości
Chrystusa Króla, czyli dnia 24 listopada 2013 r. Okazją do ogłoszenia tej duszpasterskiej
inicjatywy jest 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, który „przypominał fundamenty
wiary i wytyczał kierunki jej głoszenia we współczesnym świecie” oraz 20. rocznica ogłoszenia
Katechizmu Kościoła Katolickiego, który współczesnemu człowiekowi ukazuje „siłę i piękno wiary”
(Pf 4). Ogłaszając Rok Wiary, Ojciec Święty napisał, że „jest [on] zachętą do autentycznego i
nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (Pf 5) i ma się przyczynić do tego, aby
wszyscy wierni lepiej zrozumieli, że fundamentem wiary chrześcijańskiej jest spotkanie ze
Zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, chcemy w
naszym lokalnym Kościele diecezji ełckiej – poprzez modlitwę, pobożne praktyki religijne i
przykład chrześcijańskiego życia – włączyć się w „godne
i owocne” przeżycie Roku Wiary.
W wymiarze ogólnokościelnym otwarcie Roku Wiary nastąpi 11 października 2012 r. Mszą św.
celebrowaną przez papieża Benedykta XVI w Bazylice św. Piotra w Rzymie, podczas trwającego
Synodu Biskupów, którego temat brzmi: „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary
chrześcijańskiej”. Zechciejmy w tym czasie duchowo połączyć się z Ojcem Świętym. Księży
Proboszczów proszę, aby wraz z wiernymi zgromadzili się tego dnia w godzinach wieczornych w
swoich parafiach na uroczystej Eucharystii, aby „na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć
entuzjazm z przekazywania wiary” (Pf 7). Podczas tej Mszy inaugurującej Rok Wiary, niech
zostanie uroczyście wniesiona księga Katechizmu Kościoła Katolickiego, będąca wymownym
znakiem tego „czasu łaski”. Niech ta księga pozostanie na widocznym miejscu przez cały czas
trwania Roku Wiary. Natomiast ogólnodiecezjalne otwarcie Roku Wiary odbędzie się w sobotę
dnia 20 października o godz. 1100 w katedrze ełckiej.
Drodzy Współbracia Kapłani!
Stajemy dzisiaj w obliczu wielu wyzwań, oczekiwań i potrzeb duszpasterskich. Zastanawiamy się,
co jest najważniejsze w naszej posłudze, aby uświęcać siebie i pomagać innym w uświęcaniu.
W Roku Wiary popatrzmy na Apostołów, którzy przeżywali podobne trudności. Mimo
dramatycznych wydarzeń, będących udziałem pierwszych uczniów Jezusa, mówili oni: „Nie jest
rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali słowo Boże a obsługiwali stoły”. Wybrali siedmiu mężów i im
powierzyli pełnienie dzieł miłosierdzia wśród potrzebujących. Sami zaś pragnęli „oddać się
wyłącznie modlitwie i posłudze słowa” (Dz 6, 2,4). W tej refleksji warto dostrzec priorytety, które
powinny pozostać aktualnymi także dla nas. Niezależnie od okoliczności, zawsze winniśmy dawać
pierwszeństwo Bogu. Dlatego warto przemyśleć swoje plany, poczynania i obowiązki, aby na
nowo uporządkować hierarchę wartości, spraw ważnych i mniej ważnych tak, aby w centrum
naszego kapłańskiego powołania i duszpasterskiej pracy stał zawsze Bóg.
Bóg wybrał Was na kapłanów i powierza Wam kontynuowanie misji zbawczej Jezusa Chrystusa.
Tę misję wypełniacie przez posługę słowa, posługę sakramentalną i posługę miłości miłosiernej.
Św. Paweł mówi nam: „Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia słowa zbawić wierzących”

(1Kor 1, 21). A w innym miejscu powie: „Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co
się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).
W tym Roku Wiary proszę Was, Kapłani, abyście poprzez pięknie sprawowaną liturgię pomagali
wiernym jednoczyć się z Tajemnicą Chrystusa, wznosić się wewnętrznie ku prawdzie i miłości, ku
Bogu, a w ten sposób umacniać ich wiarę. Jak uczy nas Benedykt XVI: „Liturgia jest tak naprawdę
wydarzeniem, przez które człowiek daje się wprowadzić w wielkość wiary i modlitwy Kościoła”.
Zachęcam Was w tym „czasie łaski” do głoszenia homilii, także w dni powszednie, w czasie
odprawianej Mszy świętej. Niech słowo przez Was codziennie głoszone pomaga każdemu
człowiekowi „odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” (PF 7).
Drodzy Bracia i Siostry!
W Roku Wiary niech zrodzi się w Was pragnienie jeszcze mocniejszej wiary, która daje nam
nadzieję na szczęście tutaj na ziemi i życie wieczne. Zachęcam Was do nieustannej modlitwy
o rozwój wiary słowami Apostołów: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17, 5). Panie, przymnóż
nam wiary w Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego!, Panie, przymnóż nam wiary w Twój
Kościół!Niech Credo stanie się waszą codzienną modlitwą.
Zwracam się do Was z pasterskim przypomnieniem i prośbą, aby gorliwiej praktykować niedzielne
i świąteczne Msze św., a może nawet uda się więcej, np. w dni powszednie, chociaż raz
w tygodniu wziąć udział w Eucharystii. Niech Eucharystia, która jest „źródłem i zarazem szczytem
całego życia chrześcijańskiego” rozbudza w was „zdumienie” eucharystyczne, a Słowo Boże,
modlitwa – niech umacniają i ożywiają wiarę. Pragnę Was poprosić w tym Roku Wiary także o
modlitwę w intencji nas biskupów i kapłanów, aby głoszone przez nas Słowo Boże miało moc
ożywiania i umacniania wiary
u ludzi wierzących, aby umacniało chwiejnych, aby miało także moc nawrócenia tych, którzy
odeszli od Boga, którzy chcą żyć tak, jak gdyby Boga nie było.
I jeszcze jedna prośba, z którą przez pośrednictwo Kapłanów, zwracam się do Was – Siostry
i Bracia. W Roku Wiary od otwarcia do Adwentu, proszę abyście z waszymi duszpasterzami,
siostrami zakonnymi czy katechetami zagłębiali się w list apostolski Porta fidei. Pragnieniem Ojca
Świętego jest, aby wszyscy chrześcijanie zapoznali się z tym tekstem. Niech czytanie, refleksja i
dyskusja na tematy zawarte w tym dokumencie staną się stałym punktem spotkań Parafialnej
Rady Duszpasterskiej
i Ekonomicznej, a zwłaszcza wspólnot, ruchów kościelnych i stowarzyszeń działających przy
parafii. Niech jego treści sprzyjają aktywności wiernych w życiu duszpasterskim oraz społecznym.
Starajcie się, by Wasze parafie, a zwłaszcza rodziny, żyły duchem ewangelicznego orędzia, aby
dawały świadectwo wiary niewzruszonej i opartej na silnych fundamentach, którymi są Katechizm
Kościoła Katolickiego oraz Dokumenty Soboru Watykańskiego II.
Te pierwsze dni Roku Wiary niech staną się dniami dziękczynienia za dar wiary. To dziękczynienie
kierujmy do Boga, bo On obdarzył nas tą łaską. Ta łaska wiary została nam przekazana
w Kościele i przez Kościół. Jest wielu ludzi, którym winniśmy wdzięczność za dar wiary i
umacnianie naszej wiary. Są wśród nich święci i błogosławieni, głosiciele i świadkowie Ewangelii,
rodzice oraz inni członkowie rodziny, biskupi, kapłani, siostry zakonne, a także katecheci i inni

przedstawiciele wspólnoty parafialnej. To dziękczynienie wyrażajcie w czasie Eucharystii i
adoracji, a odwiedzając w listopadzie groby, podziękujcie najbliższym zmarłym za ich świadectwo
wiary.
W najbliższym liście na Adwent i w następnych przedstawię kolejne etapy realizowania programu,
który winien przyczynić się do tego, aby „każdy wierzący na nowo odkrył treść wiary wyznawanej,
celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowił się nad samym aktem wiary” (Pf 9).
Ten „czas łaski” i Was – Siostry i Bracia – zawierzam Matce Bożej, nazwanej „błogosławioną”,
ponieważ „uwierzyła”. Niech ten czas będzie także wspaniałą okazją do dobrego przygotowania
się do peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji, którą rozpoczniemy
dnia 21 września 2013 r. Niech Maryja będzie opiekunką wszystkich naszych indywidualnych i
wspólnych inicjatyw podejmowanych w całym Roku Wiary. Wszystkim z serca błogosławię: w Imię
Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen.
+ Jerzy Mazur SVD
Biskup Ełcki

