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LITWA 1993

Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do
swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na
zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła
nad ciemnością, wolności nad niewolą. Towarzyszy wam
miłość Następcy Piotra – tego Piotra, który stawszy się
świadkiem zmartwychwstania, otrzymał od Chrystusa
posłannictwo utwierdzania braci w wierze (por. Łk 22, 32).
«Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem»
(Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz).
Powiedzcie wszystkim, którzy dziś wieczorem nie mogli
uczestniczyć w naszej modlitwie – waszym dzieciom,
starcom, tym, którzy cierpią nie tracąc nadziei – że Papież
myślał także o nich i za nich się modlił. Zapewnijcie ich,
że życie w pokoju, od dawna oczekiwane wytchnienie,
Boże błogosławieństwo po czasach cierpień i prób
– są także nadzieją Papieża. Niech wam towarzyszy moje
błogosławieństwo, którym ogarniam także waszych
bliskich. Za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia
niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy wasze
serca, byście umieli słuchać Jego słowa i je wypełniać.
Wilno, 4 września 1993 r.
Modlitwa różańcowa w kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej

LITWA 1993

Moi drodzy, starajcie się być naśladowcami tej
nieskończenie ufnej miłości do Trójcy Przenajświętszej.
Uczcie się od s. Faustyny, błogosławionej, od tej pokornej
i wiernej sługi Bożej, jak w każdych okolicznościach
być dzieckiem – synem i córką – niebieskiego Ojca,
jak pozostawać uczniem Słowa Wcielonego oraz
narzędziem podatnym na działanie Ducha Ożywiciela
i Pocieszyciela. Niech błogosławiona Faustyna wstawia
się za każdym z nas i niech nauczy wpatrywać się
zawsze w niebiańską wieczność, stawiając Boga – tak
jak ona – w centrum własnego życia. Wasze świadectwo
ewangeliczne, nasza służba braciom będzie dzięki temu
z pewnością owocna.
Wilno, 5 września 1993 r.
Spotkanie z Polakami
w kościele Ducha Świętego

LITWA 1993

Jutrzejsza Litwa i Polska będą się harmonijnie rozwijać, jeżeli wy, jako
synowie i córki Kościoła, w waszym życiu osobistym i wspólnotowym
będziecie czerpali światło z mądrości Ewangelii: jeśli będziecie zawsze
umieli odważnie i niezłomnie wyznawać i naśladować Chrystusa.
On – jak sam powiedział – jest «drogą i prawdą, i życiem» (J 14, 6). Chrystus
jest też najpewniejszą drogą do przyszłości godnej człowieka oraz jego
wzniosłego powołania do miłości; jest prawdą, jedyną prawdą, która zdolna
jest stać się wiarygodnym fundamentem przyszłości; jest wreszcie pełnią
życia dla tych, którzy poświęcają się służbie bliźnim w świecie doczesnym,
ale zawsze wpatrzeni w dobra wieczne.
Wilno, 5 września 1993 r.
Spotkanie z Polakami
w kościele Ducha Świętego

LITWA 1993

Dziękujemy wam, Litwini, za to Wzgórze Krzyży, za to wielkie świadectwo
dane Bogu i człowiekowi, świadectwo dane poprzez misterium Chrystusa
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, świadectwo dane waszej historii,
wszystkim narodom Europy i ziemi. Z tego krzyża, z tego Wzgórza Krzyży
pragnę pozdrowić wszystkie pokolenia waszego narodu, przeszłe, obecne,
a także przyszłe, wszystkich mieszkańców litewskiej ziemi, Litwinów,
obywateli pochodzenia i narodowości polskiej, białoruskiej, rosyjskiej
i innych.
Pragnę pozdrowić również wszystkie narody naszej chrześcijańskiej Europy.
Oby to wzgórze pozostało świadectwem końca drugiego tysiąclecia po
Chrystusie oraz zapowiedzią nowego tysiąclecia, trzeciego tysiąclecia
odkupienia i zbawienia, którego nie ma nigdzie indziej, jak tylko w krzyżu
i zmartwychwstaniu naszego Odkupiciela. Pragnę powiedzieć wszystkim:
człowiek jest słaby, kiedy staje się oﬁarą, ale być może jest jeszcze słabszy,
kiedy staje się oprawcą. Człowiek jest słaby, ale ten słaby człowiek może
być mocny w krzyżu Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu.
To jest przesłanie, które kieruję do wszystkich z tego mistycznego miejsca
litewskiej historii. Zostawiam je wszystkim. Życzę wam, abyście je zawsze
kontemplowali i przeżywali.
Szawle, 7 września 1993 r.
Msza św. w pobliżu Wzgórza Krzyży

ŁOTWA 1993

Bóg Ojciec miłuje wszystkich swych synów i córki
w jednorodzonym Synu, zrodzonym według ciała
z Najświętszej Dziewicy. Maryja towarzyszy i przewodniczy
każdemu człowiekowi, a także całym narodom, które
przyjmują światło Ewangelii i zdążają ku Królestwu
Niebieskiemu. Także dzisiaj czuwa z uczniami i przyzywa
Ducha Świętego, aby wszystkie języki świata zespoliły
się w zbawczym dialogu miłości. Moi drodzy, trwajcie
niezachwianie w nabożeństwie ku Najświętszej Maryi
Panny. Słowem i czynem dawajcie świadectwo waszej
wierze chrześcijańskiej. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga,
stworzonymi na Jego podobieństwo. W chrzcie św.
zostaliśmy odkupieni przez krew Chrystusa, Syna Dziewicy
z Nazaretu. Ona jest naszą Matką i Królową naszą.
Wsłuchujemy się w to, co pragnie nam powiedzieć. Maryja
wskazuje na Chrystusa, przypominając to podstawowe
prawo, które pozostawił nam w testamencie: „Miłujcie
się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (por. J 15, 12).
Agłona, 9 września 1993

ŁOTWA 1993

W roku 1993 harcerska Biała Służba rozprzestrzeniła się poza tereny Polski.
Z inicjatywy Referatu Wschód ZHR wspólne działania z przyjaciółmi
z ZHP na Litwie oraz Harcerstwa Polskiego na Łotwie doprowadziły do
zorganizowania Białej Służby podczas pielgrzymki Ojca Świętego na Litwę
i Łotwę we wrześniu 1993 roku. Na Łotwie miało miejsce nie spotykane
dotąd zdarzenie. Jan Paweł II po uroczystościach w Agłonie wyraził chęć
spotkania się z harcerzami pełniącymi „Papieską Służbę”.
“Bardzo się cieszę z tego, że tutaj jesteście, spełniacie swoją posługę
papieską – Białą Służbę. Na różne sposoby pomagacie. Również w Agłonie
pomagaliście w przygotowaniu tego spotkania. To się wszystko zgadza
z wyobrażeniem, jakie miałem o harcerstwie. Niech wam Bóg błogosławi
dalej.”
Agłona, 9 września 1993 r.
Jan Paweł II do harcerzy

UKRAINA 2001

Chcę wam powiedzieć to, co powiedziałem do całego
Kościoła na koniec Wielkiego Jubileuszu Roku 2000:
Duc in altum! Wypłyń na głębie! Nie poddaj się zniechęceniu,
jakie może rodzić kryzys relacji społecznych, twoje własne
niepowodzenia w poszukiwaniu sensu codzienności, czy
jakiekolwiek inne uwarunkowania współczesnego świata.
Nigdy nie trać z oczu Chrystusa!
Zobacz w Jego oczach, jak bardzo Cię kocha!
Nie lękaj się tej miłości!
Niech ta miłość kształtuje twój świat, twoją osobowość i twoje
odniesienie do ludzi! Z Chrystusem wypływaj na głębie
swojego człowieczeństwa! Nie trać nadziei! Wierność Jego
wezwaniu przyniesie w twoim życiu błogosławione owoce.
Pamiętajcie, jak wielką cenę płacili wasi dziadkowie i ojcowie,
aby dochować wierności Chrystusowi i Kościołowi. Niech
ich wiara, nadzieja i miłość owocują w sercach waszych.
Lwów, 26 czerwca 2001
Do młodzieży polskiej

UKRAINA 2001

Duc in altum! Wypłyń na głębię! Wypłyń na głębię,
lwowski Kościele łaciński! Pan jest z Tobą! Nie lękaj
się trudności, które także dzisiaj stają na twej drodze.
Z Chrystusem razem odniesiesz zwycięstwo! Odważnie
dąż do świętości: w niej kryje się niezawodna obietnica
prawdziwego pokoju i trwałego postępu.
Drodzy bracia i siostry, zawierzam was opiece Maryi,
Matki Bożej Łaskawej, od wieków czczonej przez was
w wizerunku, który dzisiaj z radością ukoronuję. Cieszę
się, że i ja mogę pokłonić się przed tym obrazem,
pamiętającym śluby króla Jana Kazimierza. «Śliczna
Gwiazda miasta Lwowa» niech będzie dla was oparciem
i niech przyniesie wam pełnię łask. Kościele lwowski,
niech się wstawiają za tobą wszyscy święci i święte, którzy
wzbogacili twoje dzieje. Niech cię otaczają szczególną
opieką błogosławieni abp Jakub Strzemię i abp Józef
Bilczewski wraz z ks. Zygmuntem Gorazdowskim.
Kościele lwowski, idź naprzód z ufnością w imię
Chrystusa, Odkupiciela świata, Odkupiciela człowieka!
Lwów, 26 czerwca 2001 roku,
Msza św. Beatyﬁkacyjna
abp Józefa Bilczewskiego
i ks. Zygmunta Gorazdowskiego

