LIST PASTERSKI BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA WIELKI POST 2011 R.
„Miłosierdzie Boga źródłem nadziei dla świata i każdego człowieka”
(JP II, Kraków – Łagiewniki, 17.08.2002 r.)

Moi Bracia i Moje Siostry, Drodzy w Chrystusie Panu!
Zwracam się do Was dzisiaj ze szczególnym słowem – zaproszeniem do bardzo ochoczego otwarcia
serca na wyjątkowy dar – na łaskę beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II, papieża
przełomu tysiącleci, papieża z rodu Polaków. W krótkim przesłaniu tego listu postaram się wyjaśnić
znaczenie tego wydarzenia i zachęcić Was wszystkich do dziękczynienia, całą gorącością swojej duszy,
za łaskę czasu, za przeżywany przez nas moment historii Kościoła i naszego Narodu, za zaufanie jakie
okazał nam Bóg zawierzając naszej gorliwości przybliżenie współczesnemu światu osoby Jana Pawła
II. Podejmujemy to zaproszenie świadomi, iż w akcie beatyfikacji Kościół daje światu „Świadka
Nadziei”, który zachęcał nas przez lata Piotrowej posługi, byśmy odważyli się „przekroczyć próg
nadziei.”
Jan Paweł II Ewangelię nadziei wypełniał głoszeniem prawdy o człowieku odkupionym, wskazaniem
na tajemnicę Bożego Miłosierdzia, zaproszeniem do życia modlitwą we wszystkich przestrzeniach
naszej aktywności.

1. Wielkopostna szkoła realizmu.
Liturgia czasu wielkopostnego bardzo jasno określa nasze ludzkie życie na ziemi –naukę liturgii można
nazwać wielkopostną szkołą realizmu.
Biblijna scena kuszenia na pustyni czyni nas uczestnikami niezwykłego spotkania: wcielone Słowo
Ojca, Jezus Chrystus podejmuje dialog z Szatanem, ojcem wszelkiego kłamstwa, sprawcą grzechu i
śmierci. W odpowiedziach Zbawiciela otrzymujemy wzory naszych zachowań wobec zasadzek
nieprzyjaciela. To ostrzeżenie, a zarazem wsparcie ochroni nas przed naiwną bezmyślnością:
proponuje się już młodzieży wchodzenie bez kontroli w świat narkotyków, alkoholu, tzw. małżeństwo
na próbę, a to wszystko w imię wolności i lepszego przygotowania do życia. Tak rozpoczęte życie
prowadzi często do rozczarowań, zranień a nawet tragicznych decyzji samobójczych. Jezus staje przy
każdym kuszonym człowieku, zwłaszcza młodym z zdecydowaną odpowiedzią i zbawczym
podniesieniem z upadku w sakramentalnym odrodzeniu. Dokumenty przekazywane przez Ojca
Świętego Kościołowi i światu wskazywały na szczegółowe rozwiązania współczesnych trudności
prawdą, prowadziły do ewangelicznej szkoły realizmu, budowały fundamenty nadziei chrześcijańskiej.
Przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II staje się szczególną okazją do
przypomnienia i pogłębienia naszej wiedzy o papieskim nauczaniu o człowieku.
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2. Zaproszenie do gorącej modlitwy.
Pogłębienie wiedzy o człowieku wymaga od nas ożywienia ducha modlitwy. Osobisty przykład
modlitwy – szczególnie różańcowej – objawiał się w kolejnych decyzjach papieskich: podkreślenie
znaczenia adoracji Najświętszego Sakramentu począwszy od otwarcia kaplicy wieczystej adoracji w
Bazylice św. Piotra, wypełnionej zwykle pielgrzymami; wręczanie niezliczonej liczby różańców nawet
osobom życia publicznego, którzy zwykle otrzymywali medale pamiątkowe; poszerzenie tajemnic
różańcowych o tajemnice światła; wreszcie dogłębne komentarze do tajemnicy Eucharystii, do
jedności komunijnej męża i żony, do dziejów zbawienia rozpisanych na stacje Drogi Krzyżowej
i tajemnice rozważane w Różańcu.
Czas przygotowania do dnia beatyfikacji wypełnimy szczególną modlitwą w naszych parafiach. Każda
Msza św. niech kończy się wspólnym dziękczynieniem przez odmówienie Aktu zawierzenia świata
Miłosierdziu Bożemu. Ufam, że modlitwa wypowiedziana przez Ojca Świętego w Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego utrwali się szybko w naszej pamięci i będzie powtarzana wielokrotnie w czasie
osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu,
w chwilach duchowego odniesienia się do Bożej Opatrzności czuwającej nad losami współczesnego
świata. Niech ten Akt zawierzenia znajdzie się w każdej rodzinie, w naszych modlitwach, niech
towarzyszy w pracy i podróży.
Wielkopostne rekolekcje, święte dni Wielkiego Tygodnia będą szczególną okazją do organizowania
wspólnych adoracji Jezusa Eucharystii. Członkowie kół żywego różańca w gorliwości serca będą z
pewnością organizować modlitwę na sposób „Jerycha Różańcowego.”

3. Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu.
Podczas konsekracji Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – Krakowie powiedział Jan Paweł II:
„... nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. (...) Niech to przesłanie
rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia
zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść ‘iskra, która przygotowuje świat na
ostateczne Jego przyjście’ (Dzienniczek, 1732).
Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu
Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam drodzy bracia i siostry,
Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy przybywać
będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
Przejmujemy powierzone nam przez Ojca Świętego zadanie w naszej Diecezji. Rok peregrynacji
Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszych parafiach, a także w większości naszych rodzin, utrwalił na
stałe nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego. W łomżyńskim Sanktuarium, w parafiach i w
osobistych modlitwach niech stanie się ta Koronka i lektura Dzienniczka św. Siostry Faustyny stałym
pokarmem duchowym i studium bogactwa daru Bożego.
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4. Obdarzeni – rolnicy i małżonkowie - czułą opieką Matki Pięknej Miłości.
Dziękczynienie za wyniesienie do chwały ołtarzy Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła II połączymy w
naszej Diecezji z obchodami Dwudziestej rocznicy Jego Apostolskich nawiedzin w Łomży, w dniach 4 i
5 czerwca 1991 r. Otrzymaliśmy wtedy szczególny dar: ukoronowanie obrazu Matki Pięknej Miłości z
Katedry łomżyńskiej. Czułej opiece Jezusowej i naszej Matki zawierzył Ojciec Święty pracę rolników i
świętość naszych rodzin. Mówił do nas: „... jesteście spadkobiercami tamtych pokoleń, do jakich
odwoływał się zmarły Prymas Tysiąclecia – sam zresztą syn Waszej ziemi, urodzony w Zuzeli nad
Bugiem. A chociaż praca na roli zmieniła nieco swój dawny charakter w związku z postępem techniki,
to jednak nadal zachowuje swe tradycyjne, istotne znamiona. Warsztatem pracy jest ziemia, którą
człowiek uprawia, a uprawiając pozwala się objawić tej ziemi w jej urodzaju, w jej naturalnej
płodności. Staje się więc ta ziemia – warsztat pracy rolnika – ziemia, która rodzi i karmi, jakimś
podobieństwem matki: matka-ziemia. O żadnym innym warsztacie pracy niepodobna tak się wyrazić.
A człowiek, który tę ziemię uprawia, czuje się słusznie bezpośrednim adresatem
i mandatariuszem tych najstarszych słów samego Stwórcy, wypowiedzianych do prarodziców: czyńcie
sobie ziemię poddaną (por. Rdz 1,28).”
Przestrzegając przed ptakami drapieżnymi, które porywają zasiane w glebę ziarno, postawił Ojciec
Święty cały szereg pytań, zatroskany o naszą młodzież, o nasze rodziny. „Czy podstawowe zasady
moralności nie zostały ‘wyrwane’ z naszej gleby przez Złego, który pod różnymi ukrywa się
postaciami? Czy nie zostały ‘wydziobane’ przez rozkrzyczane drapieżne ptactwo wielorakiej
propagandy, publikacji, widowisk, programów, które igrają z naszą ludzką słabością?
Co stało się z przykazaniem: ‘Nie cudzołóż’ w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy
na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie
jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy
potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie
Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie
i kobiecie, i czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść?”
Jestem wdzięczny autorom czytanych katechez, artykułów w Głosie Katolickim, audycji w Radiu
Nadzieja za przypomnienie wszystkich pouczeń, które otrzymaliśmy
w czasie tych błogosławionych dni sprzed dwudziestu laty.

Moi Bracia i Moje Siostry!
Przygotowaliśmy obszerną Instrukcję dotyczącą przygotowania Diecezji na dzień beatyfikacji, 1 maja
br. i przygotowania do dziękczynienia za papieskie nawiedziny Łomży, 4-6 czerwca br. Bardzo proszę
o zapoznanie się z tekstem tego, jakże bogatego w propozycje, dokumentu. Jest dostępny w
Internecie na stronie diecezjalnej.
Duszpasterze organizują grupy pielgrzymów do Rzymu, do Sanktuarium
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w Łagiewnikach – Krakowie, a także do Łomży. Przede wszystkim jednak zatroszczą się, by te dni w
każdej świątyni parafialnej zgromadziły nas u źródeł Bożego Miłosierdzia.
Wykorzystajmy łaskę szczególnego czasu!
Wszystkim organizatorom i uczestnikom spotkań, całej Rodzinie Kościoła Łomżyńskiego, wraz z
Księżmi Biskupami z serca błogosławię.

+ Stanisław Stefanek TChr
Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 22 lutego 2011 r.
Święto Katedry św. Piotra
_________________________
Łomżyńska Kuria Diecezjalna

ZARZĄDZENIE
List pasterski Biskupa Łomżyńskiego na Wielki Post 2011 roku – Przygotowanie do beatyfikacji Sługi
Bożego Jana Pawła II należy odczytać wiernym na wszystkich Mszach św. w I Niedzielę Wielkiego
Postu, 13 marca br.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 1 marca 2011 r.
N. 291/2011
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