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SŁOWO PASTERSKIE
Część pierwsza - na I niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca 2017 r.
(Czytania mszalne: Rdz 2,7-9, 3, 1-7; Rz 5,12-19; Mt 4,1-11)
Drodzy Bracia Kapłani,
Osoby życia konsekrowanego,
Siostry i Bracia – Umiłowany Ludu Boży Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
a także wszyscy uczestnicy niedzielnej Liturgii.
Rozpoczęliśmy Wielki Post – czas uważnego słuchania Pana Boga i nawracania się ku
Niemu całym sercem, czyli z pełną świadomością i wewnętrzną wolnością. Przyjęliśmy popiół na
nasze głowy na znak podejmowanej pokuty za grzechy osobiste i za grzechy innych ludzi. Słowo
Boże dzisiejszej niedzieli przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest stworzony przez Boga, że
jesteśmy darem Bożej Miłości. Grzech człowieka, czyli naruszenie porządku Miłości wprowadziło
jednak w nasze życie bałagan. Dopiero miłość Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Jego Męka, Śmierć
i Zmartwychwstanie, przywraca w ludzkim sercu oraz w świecie Boży porządek. Pozwala każdemu
człowiekowi - poprzez życie sakramentalne i wierność Słowu Pana – odzyskać pełne podobieństwo
do Boga. Za Chrystusem winniśmy wszyscy odrzucać pokusy szatańskie, powtarzając: Idź precz,
szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz”.
Te słowa powtarzamy zawsze, gdy duchowo stajemy przed Bogiem, wyznając naszą wiarę,
z ufnością zawierzając siebie, innych ludzi oraz cały świat Bożemu Miłosierdziu, przepraszając za
grzechy i zaniedbania oraz prosząc o moce Bożego Ducha dla naszego pokolenia. Przystępujemy do
spowiedzi świętej, aby przez sakramentalną pokutę odzyskiwać jedność z Bogiem. Podejmujemy
rekolekcje święte, aby głębiej wchodzić w Prawdę Bożą. W każdej Mszy świętej uwielbiamy Ojca
Niebieskiego sprawując w niekrwawy sposób zbawczą Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa
Chrystusa, naszego Zbawiciela, i jednocząc się z Nim w świętej Komunii. W każdą pierwszą
niedzielę miesiąca, razem z większością polskich parafii, dopełniwszy modlitw i medytacji
pierwszego czwartku, pierwszego piątku oraz pierwszej soboty, dodatkowo adorujemy Jezusa
Chrystusa w Eucharystii, aby potwierdzać, że to On jest Drogą, Prawdą i Życiem naszym. W tym
roku w czasie tych adoracji ponawiamy uznanie i przyjęcie Jezusa Chrystusa za Pana i Króla
w naszej Ojczyźnie, dokonane w Krakowie 19 listopada słowami Jubileuszowego Aktu.
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To jest nasza ewangeliczna odpowiedź na zamęt dzisiejszego świata. Świat dzisiejszy
przeżywa bowiem głęboki zamęt. Wielu bezbożnych ludzi zachęca nas i prowokuje do odrzucania
Boga, pod pozorem zachowania osobistej wolności. Ci bezbożni są bardzo często zaangażowani
w sprawy życia politycznego, dysponują też wielkimi środkami finansowymi w wymiarze
międzynarodowym, mogą być posadowieni w instytucjach kultury a nawet w życiu naukowym.
Szczególnym znakiem szatańskiego porządku w naszym pokoleniu jest po pierwsze przedziwne
zakłamywanie języka, aby zło ukazywać jako coś dobrego. Znakiem szatańskiego porządku jest też
wszelka przemoc, połączona z brakiem szacunku a nawet wręcz z nienawiścią do drugiego
człowieka. To widać nie tylko w wielkiej polityce, ale często również w gospodarce i w kulturze.
Szatański nieład dotyka już także wielu aspektów życia rodzinnego. Najbardziej przerażające jest
iście szatańskie głośne wołanie o prawo do zabijania dzieci, kłamliwie nazywane prawem do
wolnego wyboru dla dorosłych. Zadziwia także nasz brak duchowej odwagi przed skutecznym
upomnieniem się, także w naszych codziennych rozmowach, o nietykalność życia każdego
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Szatan jest już dzisiaj przekonany, że należą do niego praktycznie wszystkie królestwa świata
oraz ich przepych. Rzeczywiście porywa też za sobą, niestety, ogromną liczbę ludzi, w tym wielu
z młodego pokolenia. To jest także skutek naszej słabnącej wiary i praktycznego organizowania
życia tak, jakby Boga nie było. W tym wszystkim szatan popełnia jednak ciągle ten sam błąd. Nie
uwzględnia bowiem faktu, że ludzkie serce tęskni za Bogiem, za Prawdą i za Miłością, a nawracając
się do Boga nawet największy grzesznik odzyskuje w Zmartwychwstałym Panu czystość duszy
i świętość. Odzyskuje więc także wewnętrzną radość życia i siłę woli do zmagania ze złem.
Rozważamy te prawdy i umacniamy się na Bożej drodze w nabożeństwach i medytacjach
wielkopostnych oraz w zwyczajnych praktykach duchowych, według programu: modlitwa, post,
jałmużna. W obecnym, 2017 roku, powracamy także do objawień Matki Bożej w Fatimie,
w świetle obecności Maryi pod Krzyżem Chrystusa. Przeżywamy właśnie setną rocznicę tych
objawień, które dzisiaj odbieramy jako nowe wezwanie Nieba do nawrócenia, do modlitwy
o pokój w świecie oraz do pokuty, w pełnym zaufaniu Bożemu Miłosierdziu. To dotyczy także
naszej Ojczyzny.
Umiłowani.
Na nadchodzące wielkopostne wyciszenie i podejmowane pobożne praktyki duchowe dla
ratowania dusz ludzkich, na wielką modlitwę w intencji Kościoła świętego i naszej Ojczyzny oraz
o pokój między narodami świata, na nabieranie nowych duchowych sił do codziennego,
ewangelicznego świadectwa wiary w naszych środowiskach, z serca Wam błogosławię: W imię Ojca
i Syna i Ducha Świętego. Amen.
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