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Zaproszenie Biskupa Łowickiego na Uroczystość św. Wiktorii

„Beze mnie nic nie możecie uczynić" (J 15,5)

Czcigodni Bracia Kapłani,

Umiłowane Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezj anie, Dziewczęta i Chłopcy,

Swięto Niepodleglości

Zbliża   się    11    1istopada.   Tego   dnia   w   Polsce   obchodzimy   Święto
Odzyskania   Niepodległościo   Walka   zbrojna,   wysiłki   polityków,   ale   także
wytrwała modlitwa i wiara naszych rodaków oraz szeroko pojęta kultura, która
dawała nadzieję i przypominała o wyjątkowej godności człowieka, to wszystko
przyczyniło   się   do   zwycięstwa   wolności   po   123   1atach   zaborów.   Warto,
szczególnie w tych dniach,  gdy tuż za naszą granicą trwa wojna,  docenić dar
niepodległości, jakajest naszym udziałem, okazując wdzięczność Bogu i oddając
cześć ludziom, którzy przyczynili się do jej odzyskania.

Święta Wiktoria

1 1 -go listopada, obchodzimy również Uroczystość św. Wiktorii -dziewicy
i męczennicy, patronki diecezji Łowickiej.  Ta  19-sto  letnia rzymianka,  żyjąca
na przełomie 11 i 111 w. postanowiła poświęcić swoje życie Jezusowi. Musiała Go
bardzo  kochać.  Jej  miłość  była jednak  odpowiedzią  na  Jego  miłość,  o  której
słyszała  i  której  uwierzyła.  Gdyż  ,J3óg  w  miłości  jest  pierwszy".  Pragnień
Wiktorii nie mógł i nie chciał zrozumieć młody rzymianin - patrycjusz - który nie
zważając najej wolę postanowiłją poślubić. Gdy pomimo nalegań i gróźb wiemie
trwała  przy  Chrystusie  i  złożonej     przysiędze,  niedoszły  mąż  oskarżył  ją
o przynależność do chrześcijan, co w 111 wieku   oznaczało poważne naruszenie
prawa   i   było   karane   śmiercią.   Wiktoria  pozostała  wiema  Bogu   i   swoim
przekonaniom. Bóg umocnił swoj ą wybrankę. Oddała swoj e życie daj ąc przykład
mężnej wiary   i nadzieję, Że wiemość Bogu i własnemu sumieniu jest możliwa
pomimo pokus, i trudności jakie pojawiają się w naszym życiu.
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Każda    epoka    ma    swoich    świętych.    Choć    świętość   jest    wartością
uniwersalną, warto poznawać historie ludzi, którzy w naszych czasach wybrali
Chrystusa  na  swojego  Pana  i  Boga  i  dzięki  Jego  łasce  stali  się  szczególnym
światłem i drogowskazem dla swojego pokolenia.

Współcześni święci

Poznajmy  św.  Marię  Goretti,  która  żyła  na  przełomie  XIX  i  XX  w.
we Włoszech. Były to czasy bardzo trudne. Bieda, duże bezrobocie. Małżonkowie
Goretti  mieli  siedmioro  dzieci.  Bardzo  wcześnie  osierocił  ich  ojciec.  Matka,
aby utrzymać rodzinę pracowała wiele  godzin poza domem.  W  1902 r.  kiedy
Maria  miała   12   lat,  i  była  sama  w  domu,  jej   20   1etni  sąsiad  Aleksander
w niepohamowanym   przypływie   namiętności   chciał  ją   zmusić   do   grzechu
nieczystości. Wobec zdecydowanej odmowy podjął próbę gwałtu. Gdy i to się nie
udało zadałjej 14 ciosów nożem. Maria, jak sam oprawca zeznał w sądzie wołała:
„Co   robisz   Aleksandrze?   To  jest   grzech.   Pójdziesz   do   piekła!".   Lekarze
nie  zdołali  uratować  Marii.  Obroniła  godność  i  czystość  za  cenę  Życia.  Przed
śmiercią w obecności swojej matki i lekarzy wyszeptała, Że przebacza swojemu
zabójcy i Że chce się z nim spotkać w niebie. Aleksander został skazany na 30 lat
więzienia.   Po  wyjściu  na  wolność  poszedł  do   domu   Gorettich,   aby  prosić
o przebaczenie. Następnie wstąpił do surowego zakonu, gdzie jako brat zakonny
pełnił    flmkcję    ogrodnika.    Wraz    z   matką    Marii    uczestniczył    zarówno
w jej beatyfikacji i kanonizacji. Zmarł w 1970 r.

Podobna  historia  wydarzyła  się  w  Polsce  w   1914  r.   Szesnastoletnia
bł. Karolina   Kózkówna   broniąc   się   przed   rozszalałym,   pijanym   carskim
Żołnierzem  poniosła  śmierć.  Motywem  obrony  nie  był  lęk,  choć  z  pewnością
towarzyszył jej, ale pragnienie zachowania czystości i kobiecej godności. Warto
bliżej poznać te dwie bohaterskie nastolatki, które w naszych czasach nie zawsze
znalazłyby zrozumienie dla swojej heroicznej wiary i miłości do Jezusa, ajednak
poruszają naszą wyobraźnie, sumienie i każą zadać sobie pytanie: A ja za kogo,
albo za co gotów bym był oddać swoje życie ?

Chcę jeszcze przywołać postać bł. Carlo Acutisa. Jego relikwie gościliśmy
niedawno w naszej diecezji. Zwyczajny włoski nastolatek, spontaniczny i radosny
-wystarczy spojrzeć na jego fotografię albo filmy, jakie utrwaliły jego codzienne
Życie. Kochał przyrodę, uprawiał sport, wśród rówieśników miał wielu przyj aciół.
Fascynowała   go   infomatyka.   Samodzielnie   tworzył   programy   by   głosić
Ewangelię, przekazywać wartości i pokazywać piękno. Miał dar przekonywania
i  pociągania  innych  do  robienia  rzeczy  dobrych.  Od  dziecka -  poświadczają
to jego bliscy -pragnął umacniać wiarę i był wpatrzony w Jezusa. Jego relacja
zBogiem   była   mocno   oparta   na   miłości   do   Eucharystii.   Często   mówił:
„Eucharystia jest moją  autostradą  do  nieba".  Po przyjęciu Pierwszej  Komunii
świętej   codziennie  uczestniczył  we  Mszy  świętej   i długo  trwał  na  adoracji
Najświętszego   Sakramentu.   Carlo   czuł   silną   potrzebę   pomagania   ludziom



w  odkrywaniu  przed  nimi  prawdy  o  tym,  Że  Bóg jest  blisko  nas  i  że  życie
w przyjaźni z Nim  jest czymś pięknym. Doskonale umiał korzystać z intemetu,
który uważał za dar Boga i za ważne narzędzie by spotkać  ludzi  oraz szerzyć
wartości zawarte w Ewangelii. Ten sposób myślenia skłonił go do stwierdzenia,
że  sieć  nie  jest  jedynie  sposobem  ucieczki  od  realnego   świata  i  miejscem
w  którym  czyha  jedynie  zło,  ale  przestrzenią  dialogu,  zdobywania  wiedzy,
dzielenia  się   doświadczeniem  i  wzajemnego   szacunku.  Poprzez  sieć   chciał
dotrzeć do jak największej liczby osób i pokazać im piękno przyjaźni z Bogiem

Ten  nowy  Błogosławiony,  beatyfikowany  w  Asyżu  w  2020  r.,   daje
przykład wiemości, której obca jest j akakolwiek foma kompromisu. Uświadamia
nam, że codziennie należy trwać w miłości Jezusa, Żyć Ewangelią w konkretny
sposób  nawet  za  cenę  pójścia pod  prąd.  Carlo  był  wielkim  czcicielem  Matki
Bożej, codziennie odmawiał Różaniec, kilkakrotnie poświęcił swoje życie Maryi
prosząc  o Jej  opiekę.  W  tej  postawie  zawierzenia,  pomimo  młodego  wieku
ze spokojem, przyjął i przeżywał chorobę (ostrą białaczkę), która doprowadziła
go   do   śmierci.   Carlo   oddał  się  w  ramiona  Opatrzności   i  pod  matczynym
spojrzeniem  Maryi  powtarzał:  „Chcę  ofiarować  Panu  Bogu  wszystkie  moje
cieipienia  za  Papieża  i  za  Kościół.  Nie  chcę  iść  do  czyśćca;  Chcę  iść  prosto
do nieba" (Positio, Udokumentowana biografia, 549). Gdy umierał w 2006 r® miał
15  lat.  Żyjąc krótko, przeżył czasu wiele.  Lekarze,  którzy opiekowali  się nim
podczas pobytu w szpitalu w liście odczytanym na pogrzebie napisali  :  „Carlo.
Twoja wiara oparta na miłości, wolności i sprawiedliwości otworzyła nam drogę
do nowego życia"

Świętość  dziś
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zwraca się podczas Ostatniej  Wieczerzy do  swoich uczniów i zachęca ich aby
pozostali zjednoczeni z Nim j ak gałązki z winnym krzewem ®or. 15,1 -11 ). Obraz
winnego  krzewu  i   gałązek  bardzo  wymownie  wyraża  jak  ważne  jest  dla
chrześcijanina Żyć  w zjednoczeniu z Bogiem.  To  właśnie tutaj  tkwi tajemnica
świętości:   relacja   z   Jezusem   -   osobista,   intymna,   głęboka.   Eucharystia,
to   najwznioślejszy   moment  zjednoczenia  z   Bogiem.   Świętość   to   owoc  tej
przyjaźni. Świętość to owoc Bożej łaski, która działa w człowieku dającym Bogu
pierwszeństwo  w swoim  życiu.  Właśnie  dlatego  święci  często  szli  pod  prąd
swoich czasów choć nie było to łatwe. Ale szli za Jezusem nie za światem.

Współczesny wokalista śpiewa wjednej z piosenek. „Ja nie chcę iść pod wiatr,
gdy  wieje  w  dobrą  stronę".  To  prawda,  że  niekiedy  przebywamy  pomiędzy
ludźmi, którzy nas zachęcają do dobra. Są takie miejsca, takie środowiska gdzie
zło,  grzech jest źle widziany.  Wtedy łatwo płynąć  z prądem.  Płynąć  w  dobrą
stronę.  Ale  bywa też  inaczej.  Ów wiatr wieje w złą  stronę.  Jest bardzo  silny.
Moda, opinia rówieśników, obawa przed odrzuceniem powodują, że poddajemy



się  narzuconemu  stylowi.  Nie  mamy   siły  iść  pod  wiatr.  Powiedzieć:  nie   !
Nie zgadzam się  !  Czuję i myślę inaczej. Mnie się to nie podoba. Taka sytuacja
może pojawić się w Życiu młodego człowieka choćby w szkole, kiedy koledzy
i koleżanki  dla wygody,  dla chęci zaistnienia rezygnują z chodzenia na lekcje
religii.  To jest wiatr,  który nie  wieje  w  dobrą  stronę.  Tak może  być  podczas
różnych  spotkań  czy  tzw.   imprez  gdzie  eksperymentuje  się  z narkotykami,
alkoholem   czy   coraz   bardziej   populamymi,   ale   szkodliwymi   dla   zdrowia
e -papierosami. Decyzja na pójście pod prąd, pójście pod wiatrjest wtedy bardzo
trudna. Patrząc na świętych i błogosławionych przypomnijmy sobie Kto był ich
siłą ?

Moi Drodzy
Siostry i Bracia, !

Zapraszam   Was    11    1istopada   br.   do   Łowicza.   Uroczystą   procesję
z relikwiami  naszej  Patronki  św.  Wiktorii,  której  będą  towarzyszyły  relikwie
bł.  Carlo Acutisa rozpoczniemy w kościele  Świętego Ducha,  o godzinie  10.00.
Ulicami  miasta przejdziemy najpierw na  Stary Rynek,  gdzie  uczcimy  Swięto
Niepod!egłości, a następnie do Bazyliki Katedralnej, gdzie zostanie odprawiona
Msza  Swięta.  Będzie  Jej  przewodniczył  biskup  lgnacy  Dec  senior  diecezji
świdnickiej.

Zapraszam   duchowieństwo,   osoby   Życia   konsekrowanego,   rodziny,
katechetów z uczniami oraz wszystkich, którzy pragną umocnić w swoim sercu
pragnienie świętości oddając cześć św. Wiktorii.

Do zobaczenia w Łowiczu

ZARZĄDZENIE:

Wasz Biskup
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Niniejszy list należy odczytać w niedzielę, 61istopada br., na wszystkich Mszach świętych.


