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Nowy powiew wiatru Ducha Świętego w Kościele w roku 2013
Świdnica, 31 grudnia 2013 roku
Homilia wygłoszona w katedrze świdnickiej na zakończenie roku 2013

1. Przesłanie Bożego Słowa w ostatni dzień roku kalendarzowego
Ewangelię o Słowie, które „stało się ciałem i zamieszkało między nami”, czytamy w
okresie Narodzenia Pańskiego aż trzy razy. Pierwszy raz – podczas dnia - w uroczystość
Bożego Narodzenia, drugi raz – dzisiaj, czyli w ostatni dzień roku kalendarzowego, w siódmy
dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego. Trzeci raz będzie czytana w Drugą Niedzielę po
Narodzeniu Pańskim. Ewangelia ta przypomina nam, że Syn Boży istniał przed wcieleniem
od początku jako Słowo, które było u Boga i które było Bogiem, że Słowo - Syn Boży,
przyjął ludzką naturę i przez swoje dzieło zbawcze uczynił nas dziećmi Bożymi: „Wszystkim
tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” ( J 1,12).
Ten sam Jan Apostoł, autor czwartej Ewangelii, w dzisiejszym fragmencie swego
Pierwszego Listu

przestrzega nas przed antychrystami, którzy są nieprzyjaciółmi

prawdziwego Mesjasza, Chrystusa. Ci antychryści pojawiają się w każdym pokoleniu, także i
dzisiaj ich widzimy. Potrafimy ich rozpoznać i nazwać pod imieniu. Apostoł nas wzywa do
wierności Jedynemu, prawdziwemu Mesjaszowi: „Wy natomiast macie namaszczenie od
Świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali
prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi” (1 J 2,20-21).
Drodzy bracia i siostry, przedwczoraj, w

Niedzielę Świętej Rodziny Ojciec św.

Franciszek, przed modlitwą Anioł Pański, wskazał na trzy ważnie słowa, które powinny być
wypowiadane i w każdej rodzinie. Są to słowa: „dziękuję, przepraszam, proszę”. Słowa te są
stosowne na każdy jubileusz. Są one też bardzo odpowiednie na dzisiejszy, ostatni dzień roku
kalendarzowego. Chcemy je dziś wypowiedzieć przed Bogiem a także przed ludźmi, kiedy
wspominamy odchodzący rok i składamy sobie życzenia noworoczne. Abyśmy lepiej
wiedzieli za co winniśmy Panu Bogu dziękować, za co przepraszać i o co prosić, dobrze
będzie, gdy przypomnimy sobie najważniejsze wydarzenia odchodzącego roku 2013.
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2. Najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła, w roku 2013
W życiu Kościoła najważniejszym wydarzeniem w odchodzącym roku był rezygnacja
z posługi papieża Benedykta XVI i wybór nowego papieża – argentyńskiego kardynała Jorge Mario Bergoglio. Na ogłoszenie swej decyzji o abdykacji wybrał papież Benedykt dzień
11 lutego, Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, Światowy Dzień Chorego. Na ten właśnie
dzień wezwał kardynałów na specjalny konsystorz i wobec nich zapowiedział rezygnację z
urzędu Św. Piotra, który pełnił od 19 kwietnia 2005 roku. Oznajmił, że decyzję podjął bez
jakiegokolwiek nacisku z zewnątrz, po głębokiej modlitwie przed Bogiem, zyskując pewność,
że z powodu podeszłego wieku nie jest już w stanie sprostać obowiązkom, które spoczywają
na biskupie Rzymu. Termin ustąpienia z posługi papieskiej zapowiedział na dzień 28 lutego,
na godz. 20,00. Obiecał nadal służyć Kościołowi, ale w nieco inny sposób – przez modlitwę
i cierpienie.
Zgodnie z prawem kanonicznym kardynałowie Kościoła Katolickiego zebrali się w
Rzymie na konklawe i 13 marca, w drugim dniu jego trwania, w piątym głosowaniu wybrali
na biskupa Rzymu kardynała z Argentyny Jorge Mario Bergoglio, który przyjął imię
Franciszek. Dnia 19 marca, w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP podczas Mszy św.
inaugurującej jego pontyfikat, powiedział w homilii, że głównym zadaniem Biskupa Rzymu
będzie służba Kościołowi i opieka nad najbiedniejszymi.
Dnia 29 czerwca Ojciec Św. Franciszek ogłosił swoją pierwszą Encyklikę „Lumen
fidei” - Światło wiary”. Sam wyznał, że encyklika została w większej części przygotowana
przez papieża Benedykta, w związku z Rokiem Wiary. Encyklika poświęcona jest
chrześcijańskiej wierze i jest godna solidnego przestudiowania.
W dniach 22-29 lipca 2013 r. w Rio de Janeiro w Brazylii odbyły się z udziałem Ojca
św. Franciszka Światowe Dni Młodzieży -

pod hasłem „Idźcie i nauczacie wszystkie

narody”. Papież oczarował swoja prostotą i bezpośredniością przybyła z całego świata
młodzież i w ostatni dzień trwania spotkania, wysłał ją na wszystkie kontynenty, aby wobec
swoich rówieśników, a także ludzi zagubionych świadczyć o Jezusie, aby Go odszukiwać w
chorych, cierpiących , samotnych i opuszczonych.
Dnia 24 listopada miało miejsce zakończenie Roku Wiary. Dwa dni później Ojciec św.
ogłosił pierwszą Adhortację apostolską „Evangelii Gaudium” -

„Radość Ewangelii”.

Przypomniał w niej, że każdy chrześcijanin winien być misjonarzem wobec tych, którzy nie
znają Chrystusa, albo tych, którzy się od Niego odwrócili.
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.Dla nas Polaków, ważny był dzień 30 września, kiedy to Ociec św. oficjalnie ogłosił,
że kanonizacja bł. Jana Pawła II i Jana XXIII będzie miała miejsce w Niedziele Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietna 2014 roku.
3. Rok 2012 w Kościele świdnickim
W mijającym roku pożegnaliśmy do wieczności z naszej diecezji dwóch kapłanów:
ks. Jerzego Skalskiego, byłego proboszcza parafii p.w. Ducha Świętego w Świdnicy (06 III
2013) oraz ks. Jan Miłosia, byłego proboszcza parafii p.w. św. Michała Archanioła w
Milikowicach (10 VI 2013). Dnia 25 maja 2013 r. wyświęciliśmy na prezbiterów sześciu
diakonów. Obecnie mamy dwunastu diakonów.

We wrześniu pierwszy rok studiów w

Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy rozpoczęło jedenastu kandydatów.
Ważnym przedsięwzięciem gospodarczym podjętym w roku 2013 było rozpoczęcie
kapitalnego remontu zabudowań przy ul. Kotlarskiej w Świdnicy, gdzie jest przygotowywany
Dom Księzy Emerytów.
Dla pełniejszego obrazu odchodzącego roku podam jeszcze dane dotyczące posługi
biskupa świdnickiego. Oto krótka statystyka niektórych czynności: Sakrament Chrztu – 4 ;
Sakrament Bierzmowania – 2243; Sakrament Pokuty – słuchanie spowiedzi – ok. 20 godzin;
Sakrament kapłaństwa – sześciu neoprezbiterów; Sakrament małżeństwa – 1; Pogrzeby - 18;
Homilie (kazania) – 334 Okolicznościowe przemówienia – 635; Katechezy w Radio Maryja
- 2

(07 IX;

30 XI); Rekolekcje – dwie serie: parafialne – Polska Misja Katolicka w

Dortmundzie: 17-24 III) oraz kapłańskie: Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu: 01-03
VII); Wizytacje kanoniczne - 2 dekanaty (Wałbrzych Południe – 8 parafii; Kłodzko – 10
parafii); Pielgrzymki na Jasną Górę – 12; Przyjęcia w Kurii Biskupiej: dni przyjęć - 101;
osób przyjętych - 769; Kolejny rok we wtorki prowadziłem zajęcia w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu w wymiarze pięciu godzin tygodniowo (seminarium naukowe z
filozofii, wykład kursoryczny z metafizyki alumnami i wykład monograficzny z
doktorantami); Wypromowani doktorzy – 1; Wypromowani magistrzy – 2, publikacje
naukowe i duszpasterskie – ponad 200.
Do tych danych, ks. proboszcz Piotr, doda jeszcze dane dotyczące parafii katedralnej.
Niech te informacje i przypomnienia oraz dane statystyczne, pobudzą nas do złożenia Panu
Bogu w tej Mszy św. dziękczynienia za Jego łaskawość i błogosławieństwo…

