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"Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce" (J 1, ).
Świdnica, 31 grudnia 2018 r.
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej na zakończenie roku 2018.

Wstęp
W grudniu, w okresie świąt Bożego Narodzenia, mamy dwa urocze, pełne zadumy,
wieczory, oddalone od siebie o siedem dni. Pierwszy - to wieczór wigilijny, 24 grudnia i
drugi - to wieczór sylwestrowy, ostatni wieczór miesiąca grudnia i zarazem ostatni wieczór
odchodzącego roku. W wieczór wigilijny zasiadamy do wieczerzy, łamiemy się opłatkiem,
składamy sobie życzenia, spożywamy wigilijne potrawy, kolędujemy i udajemy się potem na
pasterkę. Natomiast w wieczór sylwestrowy wiele osób młodych udaje się na zabawy i
różnego rodzaju spotkania, by razem z przyjaciółmi pożegnać stary i powitać nowy rok.
Jednakże sporo osób przychodzi tego wieczoru do swoich świątyń, by stanąć przed Bogiem i
podziękować za przeżyty rok, by przeprosić za swoje grzechy a także, by wypraszać Bożą
łaskawość na nadchodzący rok i czas życia, który jeszcze pozostał na ziemi. My, dziś
zgromadzeni tego wieczoru w naszej katedrze, chcemy przeżywać naszą modlitwę w
postawie dziękczynienia, przepraszania i przedkładania Bogu naszych próśb, a więc - krótko
mówiąc - chcemy wypowiedzieć przed Bogiem trzy ważne słowa: "dziękuję, przepraszam,.
proszę". Chcemy te słowa skierować do Pana Boga w kontekście wydarzeń mijającego roku.
1. Dziękujemy Ci Ojcze nasz
W Ewangelii dzisiejszej słyszeliśmy: "Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony
Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył ( J 1,18),... "Z Jego pełności wszyscy
otrzymaliśmy - łaskę po łasce" (J 1,16). Słysząc to, mówimy dziś do Ojca na niebie:

Boże,

nasz Ojcze, Stworzycielu świata i wszystkich nas, dziękujemy ponownie za przysłanie nam na
ziemię Twojego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. To z Jego ust otrzymaliśmy
prawdę o Tobie, o tym, że nas kochasz i nam przebaczasz, gdy widzisz nasz żal. Dziękujemy
Tobie Chryste, nasz Zbawicielu, że przyszedłeś do nas, że nie tylko odsłoniłeś nam oblicze
Ojca Niebieskiego, ale że przyjąłeś od nas wyrok śmierci i dobrowolnie oddałeś swoje życie
tu na ziemi, aby zostały zgładzone nasze grzechy. Dziękujemy Ci, Jezu, za dar Eucharystii, w
której pozostałeś Emmanuelem - Bogiem z nami.

Dziękujemy, że podczas Eucharystii

kierujesz do nas swoje słowo, że karmisz nas swoim ciałem, że udzielasz nam światła i mocy
Ducha Świętego, abyśmy mogli wypełniać wolę Bożą, okazując posłuszeństwo Bożemu
prawu. Dziękujemy Ci, Panie, za pasterzy Twojego Kościoła,

szczególnie za Pasterza,

biskupa Rzymu, któremu powierzyłeś pieczę pasterską nad całą Twoją owczarnią;
dziękujemy za trzy pielgrzymki apostolskie papieża Franciszka poza Włochy: w styczniu do
Peru i Chile (15-22 I 2018), w sierpniu do Irlandii, do Dublina, na Światowe Spotkanie
Rodzin (25-26 VIII 2018) i w październiku do krajów bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii (2225 IX 2018). Dziękujemy za papieskie pouczenia w adhortacjach i listach apostolskich,
audiencjach generalnych i podczas niedzielnej modlitwy "Anioł Pański". Dziękujemy Ci,
Panie, za nowych sześciu kapłanów, którzy w maju odchodzącego roku otrzymali dar święceń
prezbiteratu i poszli do posługi pasterskiej do parafii naszej diecezji; dziękujemy za
wyświęconych w maju

dziesięciu nowych diakonów; dziękujemy za dziesięciu nowych

kandydatów, którzy we wrześniu tego roku rozpoczęli swoją drogę do kapłaństwa;
dziękujemy za wszystkich kapłanów, za osoby życia konsekrowanego, za
katechetki, prowadzących w naszych szkołach

katechetów i

katechezę, dziękujemy za wszystkich

świeckich liderów zaangażowanych w dzieło ewangelizacji i pracę charytatywną w Kościele.
Ojcze Niebieski, dziękujemy za ochrzczone dzieci, wybierzmowaną młodzież, za małżonków
połączonych sakramentem małżeństwa, za dzieci pierwszokomunijne; dziękujemy za tyle
dobra, które się wydarzyło w naszych rodzinach, parafiach, miastach i wioskach
Drodzy bracia i siostry, żegnamy dzisiaj rok 2018, w którym świętowaliśmy stulecie
odzyskania niepodległości naszego państwa. W całym kraju i poza jego granicami dobyło się
tyleż przeróżnych religijnych i patriotycznych uroczystości, sympozjów naukowych i
koncertów artystycznych. Za to wszystko dziękujemy dziś Panu Bogu: za to co było dobre i
pożyteczne, co przyczyniło się do wzrostu naszej wiary i miłości do Pana Boga, do Kościoła
i do naszej Matki Ojczyzny. Dziękujemy za spokojny, patriotyczny marsz niepodległości, jaki
miał miejsce w dniu 11 listopada w Warszawie.

Ważnym wydarzeniem w odchodzącym

roku były jesienne wybory samorządowe. Nic się nie dzieli bez woli Bożej. Panu Bogu
dziękujmy za nowo wybrane władze samorządowe i wypraszamy dla nich Boże
Błogosławieństwo, aby dbały o dobro wspólne ludzi i swoich małych ojczyzn.
Na koniec dziękujemy Panu Bogu za dobro, które wydarzyło się w naszej diecezji; w
naszych świątyniach, kaplicach zakonnych, w naszych szkołach, szpitalach, zakładach pracy,
w różnych przedsiębiorstwach, w naszym życiu osobistym, rodzinnym, sąsiedzkim, w życiu

zawodowym, w życiu prywatnym i publicznym. Dziękujemy za wszelkie dobro, które Bóg
najlepiej zna.
Przechodzimy do słów przeproszenia.
2. Przed oczy Twoje Panie, winy nasze składamy
Św. Jan Ewangelista mówiąc w Ewangelii o Słowie, które stało się ciałem,
powiedział: "Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli" (J 1, 11), zaś w czytanym
dziś fragmencie Pierwszego Listu , mówiąc o antychrystach, wichrzycielach, oznajmił nam:
"Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami; a to
stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas" (1 J 2,19).
Panie Jezu, Chryste, w dzisiejszy, sylwestrowy wieczór, chcemy także skierować do
niebios, do Trójcy Świętej, słowo przeproszenia. Nie wszystko nam wyszło. Nie potrafiliśmy
dotrzymać złożonych obietnic, wytrwać w dobrych postanowieniach; nie zawsze potrafiliśmy
oprzeć się pokusom szatańskim. Panie Boże, przepraszamy Cie za nasze grzechy osobiste, za
słabą wiarę, za utratę nadziei, za brak zaufania do Ciebie, przepraszamy za brak miłości, za
brak wrażliwości na drugiego człowieka. Panie Boże, przepraszamy cię za dzisiejszych
antychrystów za ich słowa i czyny, za tych którzy kłamią i manipulują słowem, przepraszamy
za tych, którzy pełni pychy, często za judaszowskie pieniądze walczą z Tobą i z Twoim
Kościołem.
3. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu
Drodzy bracia i siostry, w Prologu Ewangelii Janowej był też taki tekst o Słowie,
które stało się ciałem: "Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy - łaskę po łasce" (J 1, 16).
Panie Jezus, mając świadomość naszego obdarowania, chcemy nadal pokornie prosić o dalsze
dary i łaski. Chcemy w tej Ofierze mszalnej a potem w adoracji eucharystycznej prosić
Ciebie, abyś nas prowadził przez nadchodzący rok drogami prawdy i miłości, łaski i prawdy. ,
a więc w Błogosławieństwie Trójcy Świętej.
Zachowując nasz sylwestrowy zwyczaj, chcemy także, chociaż bardzo krótko,
spojrzeć na naszą diecezję, która zbliża się do świętowania swojego piętnastolecia.

4. Ważniejsze wydarzenia i dokonania w diecezji świdnickiej w roku 2018
Rok 2018 dla naszej diecezji był rokiem spokojnym. W trakcie odchodzącego roku
nasi wierni odbyli wiele pielgrzymek do różnych miejsc pielgrzymkowych krajowych i
zagranicznych: do Ziemi Świętej, do krajowych i światowych sanktuariów maryjnych, do
Rzymu i do innych miejsc w Europie i w świecie. Wśród wszystkich pielgrzymek były dwie
pielgrzymki diecezjalne z udziałem naszych biskupów: w dniach od 4 do 6 maja do Lourdes,
w związku ze 160.- rocznicą objawień Bernadecie Soubirous oraz do Ziemi Świętej w dniach
od 14 do 21 września 2018 r.
W odchodzącym roku pożegnaliśmy do wieczności trzech

kapłanów. Byli to: ks.

Waldemar Zieliński, proboszcz Parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Srebrnej
Górze (+26 II 2018), ks. Stanisław Lechowski, były proboszcz parafii p.w. św. Jadwigi
Śląskiej w Gilowie (30 VII 2018); oraz ks. Stanisław Kościelny, były proboszcz parafii p.w.
Wniebowzięcia NMP w Bystrzycy Górnej (23 X 2018).
Statystyka posług biskupa świdnickiego w roku 2018. przedstawia sie następująco:
posługa sakramentalna: Sakrament Chrztu - 1; Sakrament Bierzmowania - 1943; Sakrament
Święceń (święcenia prezbiteratu) - 7 (jeden franciszkanin i sześciu kapłanów diecezjalnych);
Sakrament Małżeństwa - 1); Pogrzeby - 23); posługa słowa: Homilie i rozważania - 373;
okolicznościowe przemówienia - 496; Wykłady naukowe i popularno-naukowe - 8 (KUL- 3;
PWT- Wrocław - 3; WSKSiM - Toruń - 1; Szczawno Zdrój - 1); Katechezy w Radiu Maryja
- 3 (03 II 2018; 13 X 2018 i 01 XII 2018); Listy pasterskie - 4; Wizytacje kanoniczne - 3
dekanaty (Ząbkowice Śląskie - Południe, Ząbkowice Śląskie - Północ oraz Bolków - w sumie
21 parafii); Pielgrzymki na Jasną Górę - 8; Przyjęcia w Kurii 124 dni; liczba przyjętych
osób – 873; Działalność naukowo-dydaktyczna: wykład z metafizyki dla alumnów I i II roku
studió1) w WSD w Świdnicy; Wypromowani studenci:
Grzegorz);

doktorzy - 1

magistrzy - 1 osoba (Topola

(ks. Andrzej Majka, (20 XII 2018)

Publikacje naukowe i

duszpasterskie - ponad 200 pozycji, w tym 7 książek.
Zakończenie
Drodzy bracia i siostry, niech Dobry Bóg przyjmie nasze podziękowanie, przeproszenie,
niech nas niesie w swoich Bożych dłoniach przez następne rok naszego życia i do końca
naszych ziemskich dni. Jemu chwała i cześć tu na ziemi i w wieczności. Amen.

