Umiłowani w Chrystusie,
Zgromadzeni na dorocznych rekolekcjach biskupich u stóp Maryi Jasnogórskiej, w radosnych
słowach 'Magnificat' dziękowaliśmy Bogu za 50 lat kapłańskiej posługi Jana Pawła II. Naszą
wdzięcznością objęliśmy wszystkie 'wielkie rzeczy', które Pan czyni nam nieustannie i
których doświadczamy, jeśli obejmujemy życie spojrzeniem wiary. Na progu Adwentu, w
duchowej łączności z Ojcem świętym, rozpoczynamy drugi etap przygotowań do Wielkiego
Jubileuszu Zbawienia. Obejmuje on lata 1997-2000. Zakończyliśmy już pierwszą fazę
przygotowań do tego Jubileuszu. Czas ten był poświęcony głównie narodowemu rachunkowi
sumienia oraz pogłębieniu i ożywieniu wiary. Najbliższy rok ukaże nam Chrystusa
Zbawiciela jako centrum życia chrześcijańskiego. Chrystus, jedyny Zbawiciel świata,
prowadzi także i dziś swe dzieło zbawcze w tajemnicy Kościoła, który podejmuje trud nowej
ewangelizacji.Naszą odpowiedzialność za przekaz Ewangelii uświadamiamy sobie
szczególnie przygotowując się do Jubileuszu 1000-lecia śmierci św. Wojciecha. Krew
męczeńska, którą przelał św. Wojciech, utwierdzając na naszych ziemiach prawdę Ewangelii,
stanowi dla nas wszystkich zobowiązanie do bezkompromisowej wierności tejże Ewangelii w
obecnej epoce głębokich przemian kulturowych i społecznych. Umocnienia tej wierności
szukamy zarówno w oczekiwanej pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, jak i w głębokim
przeżyciu Kongresu Eucharystycznego, który przypomina nam, iż Bóg jest zawsze obecny
pośrodku Swego ludu, aby dzielić jego troski, nieść otuchę i siłę.
Odpowiedzialność za przekaz Ewangelii każe nam także objąć pasterską troską wiele
niepokojących zjawisk w polskim życiu społecznym. Szczególnie muszą niepokoić nowe
próby podporządkowywania tego życia ideologii odrzuconej już w dużej mierze przez naród.
Przejawem tego jest powierzanie ważnych, kierowniczych stanowisk działaczom, którzy
jeszcze niedawno osobiście dopuszczali się łamania praw człowieka, stając się symbolem
totalitarnej władzy. Inny przejaw tej samej praktyki stanowią próby podporządkowywania
młodej polskiej demokracji układom o charakterze partyjnym i towarzyskim. Widać to w
konsekwentnym powrocie do tych praktyk państwa totalitarnego, w których przynależność
partyjna była ważniejsza od uczciwości i kompetencji człowieka. W postępowaniu takim
łączy się nierzadko brak zasad moralnych z zacieraniem pamięci o historii ojczystej, o
wierności i dramatach zdrady. Brak jasnych zasad moralnych prowadzi do obserwowanego
nawrotu korupcji, wzrostu zorganizowanej przestępczości oraz do poczucia bezsilności
szerokich kręgów społecznych. Swoje rozgoryczenie wyrażają bezrobotni, pracownicy
zakładów pozbawionych perspektyw rozwoju, właściciele małych gospodarstw i pracownicy
dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Solidaryzując się z nimi w doświadczeniu ich
zagrożeń, podkreślamy, iż sprawowana władza ma służyć dobru wspólnemu całego narodu.
Nie powinna ona służyć przede wszystkim interesom tych opcji, które zwyciężyły w
wyborach. Kolejne zapomnienie o tej zasadzie może prowadzić znowu do napięć i konfliktów
społecznych, których następstw nie sposób przewidzieć.Dostrzegając także inne formy
zagrożeń społecznych, biskupi polscy, wierni nauczaniu papieskiemu, ostrzegają również
przed takim radykalizmem, w którym nadużywa się haseł patriotycznych i chrześcijańskich w
celu rozbijania kręgów złączonych wcześniej przez ideały solidarności. Działania takie,
podejmowane w imię prywaty i niezdrowej ambicji, potęgują poczucie zagubienia i
bezsilności u wielu naszych bliźnich. Naszym obowiązkiem moralnym jest przeciwstawianie
się tej postawie, przez eliminowanie z życia społecznego przejawów egoizmu i demagogii,
obcych chrześcijańskiej odpowiedzialności za naród.
Jako pasterze Kościoła kierujemy słowa głębokiej wdzięczności do tych wszystkich, którzy
okazywali i okazują międzyludzką solidarność i chrześcijańską odpowiedzialność, broniąc
życia poczętego. Dziękujemy za wszystkie oznaki cywilnej odwagi i niezależności myślenia.
Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę tych parlamentarzystów, którzy niestrudzenie
bronili życia. Słowa szczególnego uznania wyrażamy dla tych lekarzy, którzy dali

świadectwo najszlachetniejszego humanizmu, podkreślając iż głos sumienia jest dla nich
ważniejszy niż regulacje prawne podporządkowane politycznym przetargom i obietnicom.
Ufamy, iż w tej samej postawie wytrwają również w przyszłości, dowodząc swym życiem i
czynami, że bardziej trzeba słuchać Boga niż ludzi (Dz Ap 4, 19). Dziękujemy tym, którzy
już wsparli dzieło Funduszu Obrony Życia. Wszystkie ofiary złożone na tacę podczas Pasterki
wzbogacą ten Fundusz. Będą one służyć zarówno na utrzymanie prowadzonych przez Kościół
w Polsce 40 Domów Samotnej Matki, jak i na wsparcie nowych inicjatyw wyrażających
naszą troskę o życie najuboższych i potrzebujących szczególnej opieki. Człowiek budujący
cywilizację miłości ma obowiązek ratować życie w każdej sytuacji. W cywilizacji śmierci
usiłuje się natomiast budować dobrobyt jednych za cenę życia bezbronnych i najsłabszych.
Przejawem cywilizacji śmierci zdają się być decyzje władz zmierzające do tego, aby z
podatków płaconych przez społeczeństwo finansować zabijanie nienarodzonych w szpitalach,
gdzie niejednokrotnie brakuje funduszy na podstawowe środki lecznicze. W sytuacji, gdy
brak pieniędzy na zasiłki rodzinne i na podstawowe cele edukacji, musi także niepokoić
przeznaczanie funduszy społecznych na środki antykoncepcyjne. Kościół opowiada się za
potrzebą wychowania seksualnego w szkole. Nie może jednak zaakceptować tego, że w
przygotowanych programach pomija się prawa rodziców, lekceważy ogólnoludzki system
wartości, ignoruje tradycyjną rolę małżeństwa i rodziny, zabija elementarne poczucie wstydu
i godności osoby ludzkiej.
Bliskie w czasie święta Bożego Narodzenia ukazują nam Boga, który przychodzi do nas ludzi
jako bezbronne Dziecię. Niechaj głębokie przeżycie tej tajemnicy bliskości Boga ze swym
ludem uświadomi nam, że całe nasze życie ma Boży wymiar. Zobowiązuje to nas do
budowania cywilizacji miłości i życia. Fundamenty pod tę cywilizację kładł na naszych
ziemiach św. Wojciech. Wpatrzeni w jego przykład pragniemy budować Chrystusowe
królestwo wolności, sprawiedliwości i pokoju 'oczekując objawienia się Pana naszego Jezusa
Chrystusa' (1 Kor 1, 7). Ufamy, że w naszym świadectwie wiary 'On będzie nas umacniał aż
do końca' (1 Kor 1, 8). Na głębokie przeżycie wierności zakorzenionej w Bogu błogosławimy
Wam w imię Chrystusa narodzonego z Maryi Dziewicy.

