List pasterski Biskupa Łomżyńskiego na rozpoczęcie Roku Wiary
„Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym to właśnie
zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J 5,4)
Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry w wierze,
Ojciec Święty Benedykt XVI Listem apostolskim Porta fidei ogłosił Rok Wiary. Rozpocznie się on w
dniu 11 października 2012 roku, w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II i w 20. rocznicę
ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego, a zakończy 24 listopada 2013 roku uroczystością
Chrystusa Króla Wszechświata. Papież zwraca uwagę wszystkim wyznawcom Chrystusa i każdemu z
nas z osobna na to, co dla człowieka jest najcenniejsze, czyli na wiarę.
Wiara jest z jednej strony łaską – pochodzącą od samego Boga, a z drugiej - osobistą odpowiedzią
każdego człowieka na ten bezinteresowny dar Trójcy Świętej. Wyjątkowe znaczenie wiary polega na
tym, że kształtuje ona życie ludzkie tak, by było zgodne z wolą Bożą i prowadzi każdą osobę do
zjednoczenia z Bogiem już tu na ziemi. Co więcej, jest ona drogą i drzwiami do nieba. To sam Bóg
otwiera człowiekowi „podwoje” wiary (por. Dz 14, 27) wszczepiając go, przez sakrament chrztu św.,
do wspólnoty Kościoła, a poprzez Kościół kierując do zbawienia.
Powodem przyjścia na świat Syna Bożego było to, aby ludzie uwierzyli i dzięki temu mieli życie
wieczne (por. 1J 1,2). Wypełnieniem tej prawdy są wszystkie Jego czyny, głoszenie Ewangelii, a nade
wszystko Misterium Paschalne. Wiara to dziecięce zawierzenie Bogu, całkowite zawierzenie siebie
Jezusowi Chrystusowi i Jego Słowu oraz przyjęcie zbawczej pomocy Ducha Świętego. Wiara więc
odnosi się do całej Trójcy Świętej. Trzeba jednak przyznać, że fundamentalne znaczenie ma osobisty
kontakt z Jezusem, który jest naszym jedynym Pośrednikiem. Św. Paweł obwieszcza tę prawdę z całą
mocą: „A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeśli więc ustami swymi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM i
w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara
prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” (Rz 10, 9). Pierwsi
chrześcijanie uczynili to sformułowanie wyznaniem wiary.
W Roku Wiary pragniemy na nowo, w zaufaniu serca, ponowić wyznanie: „Jezus jest Panem” i
przekazywać je braciom. Dlatego, jako wasz biskup, proszę – wzywajmy mocy Ducha Świętego, aby
otwierał nas bardziej na źródła wiary. Niech pogłębi się nasz kontakt ze Słowem Bożym, które
przyjmowane, medytowane i traktowane jako modlitwa rodzi wiarę, rozwija ją i umacnia.
Pamiętajmy, że Kościół podaje nam Słowo Pana w liturgii, wyjaśnia je i interpretuje, aby stawało się
duchowym pokarmem każdego człowieka.
Jezus Chrystus, żyjący w Kościele, obdarowuje wiarą hojnie i nieustannie. Dokonuje tego przez
sakramenty święte. Dlatego w tym roku postarajmy się głębiej je przyjmować i przeżywać. Rok Wiary
niech nam, z całą nadprzyrodzoną mocą, ukaże na nowo istotę chrztu świętego i zmobilizuje do
realizacji zobowiązań wynikających

z tego sakramentu. Przyjmujmy i żyjmy darami Ducha Świętego, na które otwiera nas sakrament
bierzmowania. Wiara będzie się w nas mocniej rozwijać i uczyni z nas jej wiarygodnych świadków
wtedy, kiedy komunia święta stanie się naszym duchowym chlebem powszednim.
Miejscem i środowiskiem wiary jest Kościół, dlatego angażujmy się w jego życie i działalność. Niech
ożywia nas odpowiedzialność i troska za Kościół powszechny i nasz Kościół lokalny, którym jest
diecezja i parafia. Takiej postawy uczą dokumenty Soboru Watykańskiego II. Mimo tego, że od
zakończenia Soboru minęły dziesięciolecia, wielu katolików nie zna jeszcze ich treści. Stąd
konieczność zgłębiania tych dokumentów. Ponadto, aby bardziej zrozumieć i przyjąć depozyt wiary
czytajmy i rozważajmy Katechizm Kościoła Katolickiego. Módlmy się też więcej niż zwykle za Kościół.
Modlitwą taką może być powtarzane jak najczęściej Credo mszalne (nicejsko –
konstantynopolitańskie).
Ojciec Święty Benedykt XVI za swoje podstawowe zadanie uznał „umacnianie braci w wierze” (Łk 22,
32). Papież pisał: „Od początku mojej posługi Następcy Piotra przypominałem o potrzebie
odnalezienia drogi wiary, aby ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm spotkania z
Chrystusem”. Takie też jest i moje zadanie jako Pasterza Diecezji w stosunku do was Bracia i Siostry.
Zachęcam, przynaglany Ewangelią, byście mocno trwali w wierze, przekazywanej przez pokolenia w
naszym Świętym Kościele Łomżyńskim. Dziękuję wszystkim wam, zawsze obecnym w Kościele, za
gorliwość i wierność. Pragnę też, z całego serca, aby umocnili się w wierze ci, którzy mają
wątpliwości, poszukują, bądź utracili ewangeliczny sens życia. Oni zapewne nie usłyszą treści tego
listu. Potrzeba zatem naszego świadectwa życia i świadectwa słowa, aby ci którzy uznają się za
niewierzących lub agnostyków, dzięki łasce Bożej, dostrzegli piękno wiary i jej znaczenie w życiu
osobistym i społecznym.
Chcemy więc podjąć w najbliższym czasie dzieło Nowej Ewangelizacji, której istotę i treść przybliży
wiernym Synod Biskupów, rozpoczynający się w najbliższych dniach w Watykanie. Stajemy więc i my,
członkowie Kościoła Łomżyńskiego, przed ważnym pytaniem: Jak dotrzeć z Ewangelią do osób z
naszych parafii, które nie praktykują i nie chodzą do Kościoła, zwłaszcza do młodego pokolenia.
Często mamy ich tak wielu w naszych rodzinach. Dlatego proszę kapłanów, seminarzystów, osoby
życia konsekrowanego, rodziców, młodzież, członków ruchów i stowarzyszeń kościelnych, wszystkich
świeckich, a zwłaszcza osoby chore i cierpiące o modlitwę. Niech ona przyniesie nam światło
rozeznania. Być może trzeba nieustannie prosić Pana, w postawie żarliwej wiary, o przemianę
własnego serca i o właściwe odczytanie znaków czasu charakterystycznych dla naszej Diecezji. Niech
przełoży się to na powstanie skuteczniejszych metod ewangelizacyjnych.
Diecezjalną inaugurację Roku Wiary będziemy celebrować w Katedrze Łomżyńskiej w sobotę 13
października br. o godz. 12.00. Ten święty czas łaski
i pogłębiania wiary rozpocznie wraz z nami Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Giovanni Battista Re z
Watykanu. Jego obecność będzie wyrazem naszej jedności
z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Dlatego zapraszam was wszystkich, drodzy Diecezjanie, do
przybycia, wraz z waszymi duszpasterzami, tego dnia do Łomży, aby z radością doświadczyć
wspólnoty wiary. Ponadto na płaszczyźnie diecezjalnej, parafialnej oraz we wspólnotach
formacyjnych ruchów i stowarzyszeń będziemy przeżywać różne wydarzenia Roku Wiary. Będą one
adresowane do dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin, kapłanów, sióstr i braci zakonnych.

Proszę was również Bracia i Siostry o liczne uczestnictwo i zaangażowanie w liturgię Mszy św. w
niedzielę 14 października br. To tą liturgią rozpoczniemy Rok Wiary w naszych parafiach. Będzie jej
towarzyszyć uroczysta procesja wejścia, w czasie której zostaną wniesione i umieszczone w
prezbiterium: Pismo Święte (Ewangeliarz), Dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz Katechizm
Kościoła Katolickiego. W ramach aktu pokuty nawiążemy, przez pokropienie wodą, do początków
wiary, czyli do chrztu św. każdego z nas, a Wyznanie wiary (Credo), dotychczas recytowane –
uroczyście odśpiewamy. W procesji z darami zaś, oprócz chleba, wina i wody, przyniesiemy najstarszą
w parafii księgę chrztów. Będzie to znak wdzięczności za wiarę naszych przodków. Wyeksponujemy
też chrzcielnicę, którą udekorujemy kwiatami.
Niech zatem Jezus Chrystus, Droga Prawda i Życie, rozbudza pragnienie wiary w każdym z nas. Jako
wasz biskup chcę powtórzyć za św. Augustynem: „Dla was jestem biskupem, ale z wami jestem
chrześcijaninem”. Dlatego razem z całą wspólnotą diecezjalną pragnę, najpierw sam umocniony
spotkaniem z Panem, dotrzeć z orędziem ewangelizacyjnym do wszystkich.
We wszystkich planach najbliższego roku niech nas wspomaga Najświętsza Maryja Panna, Niewiasta
zawierzenia, Matka Boża Pięknej Miłości. A Boża łaska, Chrystusowy pokój oraz moje pasterskie
błogosławieństwo niech wam zawsze towarzyszą.

Łomża, dnia 28 września 2012 r.

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

_________________________
Łomżyńska Kuria Diecezjalna
ZARZĄDZENIE
List pasterski Biskupa Łomżyńskiego na rozpoczęcie Roku Wiary należy odczytać wiernym na
wszystkich Mszach św. w XXVII Niedzielę Zwykłą, dnia 7 października br.
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