List Pasterski z okazji inauguracji Roku Świętego Pawła
Umiłowani w Chrystusie, drodzy Bracia i Siostry!
„…Nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski” (Rz 5, 15). Słowa te pochodzą z dzisiejszego II czytania mszalnego zawierającego fragment Listu skierowanego do
chrześcijan w Rzymie. Płynąca z nich nadzieja, charakterystyczna dla autora tego pisma – św.
Pawła, wynika ze świadomości, że chociaż w świecie w dotkliwy sposób doświadczamy istnienia zła, jednak łaska Jezusa jest o wiele silniejsza niż grzech i jego skutki. W czasach, w
których tak wielu ludzi ogarnia pesymizm i brak wiary w zwycięstwo dobra, szczególnego
znaczenia nabiera głoszone przez Apostoła pocieszające przesłanie: „…tam gdzie wzmógł się
grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5,20).
Okazję do tego, by prawda ta, głoszona już od dwóch tysięcy lat, jeszcze mocniej zabrzmiała w dzisiejszym świecie stanowić będzie zapowiedziany przez Ojca Świętego Benedykta XVI Rok Świętego Pawła, który przeżywać będziemy od 29 czerwca 2008 r. W sposób
uroczysty zainauguruje go Papież w najbliższą sobotę, w wigilię Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, podczas celebracji Nieszporów w rzymskiej Bazylice św. Pawła za Murami, gdzie spoczywają doczesne szczątki Apostoła Narodów. Przed rokiem papież Benedykt
XVI stwierdził, że „ogłoszenie tego Roku jest podyktowane przede wszystkim faktem 2000.
rocznicy narodzin Świętego Pawła, przez historyków datowanych między 7 a 10 rokiem po
Chrystusie. Głównym miejscem obchodów będzie Rzym. W programie znajdzie się wiele wydarzeń liturgicznych, kulturalnych i ekumenicznych, jak również inicjatywy o charakterze
duszpasterskim i społecznym, dla których inspiracją jest duch Świętego Pawła”.
Celem wszelkich inicjatyw związanych z tym wydarzeniem jest głębsze poznanie
wspaniałej postaci św. Pawła i jego dzieła wyrażającego się najpełniej w księgach biblijnych,
powstałych pod natchnieniem Ducha Świętego, napisanych piórem Apostoła.
Szaweł z Tarsu – głęboko wierzący Żyd i gorliwy faryzeusz, w drodze do Damaszku,
gdzie udaje się w celu pojmania kolejnej grupy chrześcijan doświadcza łaski nawrócenia. Od
tej pory z takim samym zapałem, z jakim dotychczas zwalczał uczniów Chrystusa, głosi Jego
Ewangelię, podróżując zakłada gminy chrześcijańskie, troszczy się o nie odwiedzając je i pisząc do nich listy, które, jak czytany dziś List do Rzymian, stały się częścią Biblii.
Współczesnego człowieka uderza przede wszystkim bezkompromisowa postawa Apostoła, który będąc wykształconym, zajmującym wysoką pozycję społeczną człowiekiem, potrafi w jednej chwili porzucić wszystko dla Chrystusa. Dziś dla wielu ludzi podjęcie takiej decyzji może wydawać się wręcz niemożliwe. Wobec rosnącej liczby atrakcyjnych ofert, stanowiących, niestety, często „konkurencję” dla Ewangelii wizja rezygnacji z wszystkiego co jest
sprzeczne z nauką Chrystusa może spotkać się ze zdziwieniem, a nawet z odrzuceniem Musimy mieć jednak świadomość, że nie jest to specyfiką jedynie naszych czasów. Podobne było
doświadczenie św. Pawła, który przekonał się, że głoszona przez niego Ewangelia dla wielu
mu współczesnych była całkowicie niezrozumiała. W 1 Liście do Koryntian Apostoł wyznaje:
„…głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla
pogan” (1 Kor 1,23). Zarówno wówczas, jak i dziś nie brakuje jednak także tych, dla których
Ewangelia jest „mocą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 24).
Choć od czasów św. Pawła dzielą nas dwa tysiące lat, jednak większość problemów, z
którymi zmagał się Apostoł pozostało nadal aktualnych. To samo dotyczy wielu aspektów

kontekstu kulturowego, w jakim żył i działał Paweł. W czasie spotkania z mędrcami greckimi
na ateńskim Areopagu, św. Paweł nawiązując do napotkanej w Atenach tablicy z napisem
„Nieznanemu Bogu”, wołał: „Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając” (Dz 17,23). Podobne
przesłanie można by skierować pod adresem współczesnych ludzi, którzy tak często oddają
się poszukiwaniu i zdobywaniu doczesnych wartości nie znajdując jednak zaspokojenia
swych pragnień. Ludzie ci nie zdają sobie sprawy z tego, że tak naprawdę poszukują Boga,
który jest ostatecznym spełnieniem człowieka. O areopagach współczesnego świata wielokrotnie mówił Ojciec Święty Jan Paweł II wzywając chrześcijan, by byli w nich obecni ze
świadectwem Ewangelii.
Obchody Roku Świętego Pawła dla wielu osób mogą stanowić impuls do zainteresowania się Biblią i odkrycia ożywiającej roli Słowa Bożego. Wspaniałą osobistą praktyką zapoczątkowaną w tym czasie może być lektura Dziejów Apostolskich ukazujących działalność
Apostoła Narodów czy sukcesywne czytanie listów św. Pawła. Gorąco zachęcam Was do
tego, drodzy Bracia i Siostry! Z kart tych pism Nowego Testamentu wyłania się postać Pawła
– człowieka, który jest przekonany, że nic nie jest w stanie odłączyć go od miłości Boga (Rz
8,39), ale który ma także świadomość swej słabości i ograniczeń. Jakże bliski dzisiejszym ludziom z ich problemami i rozterkami jest św. Paweł, gdy z wielką szczerością wyznaje: „…
łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać - nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. (…) A zatem stwierdzam w sobie to prawo, że
gdy chcę czynić dobro, narzuca mi się zło”. (Rz 7, 18-21) Apostoł ma świadomość, że jedynym oparciem jest Chrystus i Jego łaska. To właśnie dzięki bezgranicznemu zaufaniu Jezusowi i współpracy z Nim pod koniec swego ziemskiego życia, św. Paweł może ze spokojem wyznać: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia...” (2 Tm 4, 7-8)
Drodzy Bracia i Siostry!
Pragnę Was zachęcić do jak najowocniejszego przeżycia Roku Świętego Pawła. Miejscem diecezjalnych obchodów będzie kościół pw. Świętego Pawła w Bielsku-Białej (na Osiedlu Polskich Skrzydeł). Przez najbliższy rok będzie to kościół jubileuszowy, obdarzony przewidzianymi przywilejami. Lokalna uroczystość inauguracyjna odbędzie się w czwartek, 10
lipca br. i połączona będzie z pobłogosławieniem przed kościołem figury Patrona, w ramach
Dnia Wspólnoty oazy rekolekcyjnej Ruchu Światło-Życie. W kościele jubileuszowym odbędzie się szereg spotkań różnych grup zawodowych, stanowych i formacyjnych z całej diecezji. Na przełomie kwietnia i maja 2009 r. planowana jest diecezjalna pielgrzymka do Rzymu,
której centralnym wydarzeniem będzie nawiedzenie Grobu Świętego Patrona w Bazylice Św.
Pawła za Murami oraz jedenastu innych miejsc związanych ze św. Pawłem w Wiecznym
Mieście. Planowane jest także nawiedzenie grobu Sługi Bożego Jana Pawła II w podziemiach
watykańskiej Bazyliki Św. Piotra.
Za nami kolejny rok szkolny i katechetyczny. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom za podejmowany przez nich codzienny trud wychowania
dzieci i młodzieży. Słowa podziękowania kieruję do duszpasterzy i katechetów, którzy w minionym roku szkolnym włączyli się w dzieło katechizacji, zarówno w szkole, jak i w duszpasterstwie parafialnym.
Pozdrawiam wszystkich uczniów, życząc im radosnych wakacji. Przeżywajcie je z Bogiem, pamiętając zwłaszcza o niedzielnej Eucharystii i codziennej modlitwie. Część waszego

czasu, wolnego od obowiązków szkolnych, starajcie się przeznaczyć także na lekturę i rozważanie Pisma Świętego, zwłaszcza tych ksiąg, które są związane ze św. Pawłem.
Na czas wakacyjnego wypoczynku, a w dalszej perspektywie na wszystkie wydarzenia
związane z rozpoczynającym się Rokiem Świętego Pawła, wszystkim z serca błogosławię
wzywając wstawiennictwa Apostoła Narodów.
Niech Maryja, Królowa Apostołów i Matka Kościoła ma Was wszystkich w swojej
opiece.
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