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Ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Siostro i Bracie, tak były głoszone nad Tobą
słowa chrześcijańskiego zwiastowania, tak były wykonywane nad Tobą Jezusowe polecenia. Zostałeś
ochrzczony na chrześcijanina, odrodzony z wody i Ducha Świętego, stałeś się nowym stworzeniem i
przyoblekłeś się w Chrystusa (Ga 3,27).
Teraz, w Twoim życiu, realizuje się to przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Od tej pory
również Twoje imię zostało zapisane w księdze życia ręką Boga. Bóg, Siostro i Bracie, poznał Twoje imię,
mało tego, że poznał, pokochał, wyjątkową miłością &ndash; miłością Boga bliskiego i zatroskanego. Ten
cenny dar może być przyjęty tylko w akcie ufnej wiary, ta zaś możliwa jest tylko dzięki Bogu, który
udziela człowiekowi Ducha Świętego. Dlatego chrzest jest wyjątkowym darem Ducha Świętego, jak i
sakramentem wyznania naszej wiary. Ten dar spełnia się, kiedy Miłość Boga łączy się z miłością
człowieka. Ta boska Miłość jest odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialnym, to znaczy:
pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi, napełnionymi radością i pokojem (Papież
Franciszek). Jego miłość przyjmuje mnie w Kościele, bez względu na to, czy jestem bogaty czy biedny,
pogardzany czy uwielbiany przez ludzi. Bóg zna mnie i woła mnie po imieniu. Jestem powołany, by czynić
coś i być kimś, do czego nie jest powołany nikt inny (por. bł. J. H. Newman), a realizuje się to w naszym
życiu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, którą można w pełni przeżywać tylko we wspólnocie.
Stąd właśnie widać, że ten pierwszy sakrament, sakrament chrztu świętego, wszczepiający nas
wszystkich, bez wyjątku, w kapłański lud Boga, ma tę szczególną sakramentalną perspektywę. W niej
całe nasze życie będzie dorastaniem do tego, kim staliśmy się w momencie chrztu.
Dlatego nasza diecezjalna pielgrzymka do Kołobrzeskiej Bazyliki, na którą Was zapraszam, będzie nie
tylko wspomnieniem 1050-lecia Chrztu Polski. Będzie także diecezjalnym dziękczynieniem w Kołobrzegu,
stanowiącym już w roku 1000. siedzibę pierwszego kołobrzeskiego biskupa Reinberna, który właśnie tam
wzniósł swoją katedrę, odradzając w wodach Parsęty - pierwszym źródle chrzcielnym, pierwszych
uczniów Jezusa. Będzie również dziękczynieniem za świętego biskupa Ottona, który sto lat później
przybył do Kołobrzegu i Białogardu, by odnowić przyjaźń Pomorzan z Chrystusem. Będzie oddawaniem
Bogu chwały za wszystkich, którzy poprzez wieki odkrywali i przeżywali miłość Boga. Wreszcie, w sposób
wyjątkowy, będzie dziękowaniem za niezwykłego gościa tej ziemi, świętego Jana Pawła II, który przed
25. laty przybył do Koszalina, by umocnić w nas wiarę, który wtedy mówił, że niegdyś tu, nad Bałtykiem,
ta sama jasność zabłysła w sercach ludzi u początku naszego tysiąclecia, a dziś niech błyszczy w naszych
sercach. Nade wszystko pielgrzymka ta będzie jednak spotkaniem nas, uczniów Jezusa Chrystusa, nie
tylko wspominających i dziękujących, ale świętujących tu i teraz swój własny chrzest i pełniej
otwierających się na przychodzącego do nas dzisiaj Ducha Świętego, który ożywia naszą wiarę, dodaje
nam odwagi do miłości odpowiedzialnej i umacnia naszą nadzieję. Blask tej Bożej Miłości rozbłyska co
chwilę w naszym życiu, a potwierdza to światło wiary, które płonie ciągle w Kościele, w którym jest Bóg
(por. H. U. Von Balthasar).
Dlatego dzisiaj chcę zaprosić Was, Siostry i Bracia, na nowy etap wspólnej pielgrzymki wiary. Tym
nowym ważnym etapem dla naszej diecezji ma stać się II Synod Diecezjalny, którego rozpoczęcie pragnę
ogłosić w Kołobrzegu. Synod to wspólna głęboka refleksja nad dniem dzisiejszym i przyszłością naszego
koszalińsko-kołobrzeskiego Kościoła. Chciejmy usłyszeć to, co mówi Duch Święty do nas. Wszyscy
potrzebujemy dzisiaj sporej dozy Ducha Świętego! (R. Cantalamessa). Dlatego w Kołobrzegu będziemy
wołać o Tego Ducha i o Jego Słowo dla naszej diecezji.
Uroczystości rozpoczniemy w piątek 10. czerwca kongresem, a więc spotkaniem wszystkich Ruchów i
Stowarzyszeń, który będzie refleksją nad żywotnością tych wspólnot i ich udziałem w ewangelizacji w
naszej diecezji. Na spotkaniu tym zostanie również powołana nowa Diecezjalna Rada Duszpasterska.
Sercem świętowania będzie sobota
11. czerwca, kiedy to spotkają się wierni ze wszystkich parafii naszej diecezji, aby odnowić przymierze
chrzcielne z naszym Panem i Zbawicielem oraz doświadczyć modlącej się i otwartej na działanie Ducha
Świętego wspólnoty Kościoła. Na to spotkanie otrzymaliśmy jeszcze szczególny dar &ndash; nominację
biskupią ks. Krzysztofa Włodarczyka, kapłana powołanego z naszego ludu, który otrzyma święcenia
biskupie.
Proszę Was, Siostry i Bracia &ndash; módlmy się do Boga &ndash; módlmy się wspólnie za naszą
diecezję! Niech z naszych serc popłynie modlitwa do naszej Skrzatuskiej Matki i naszych Świętych
Patronów &ndash; Wojciecha i Maksymiliana! Zapraszam każdego do refleksji nad swoją wiarą i dawanym
o niej świadectwie w rodzinie, parafii i diecezji.
Kochani diecezjanie, serdecznie zapraszam do Kołobrzegu, na czas odnawiania naszego chrzcielnego
przymierza z Bogiem i wsłuchiwania się w głos Ducha, który mówi do naszego Kościoła. Wszystkim Wam
błogosławię!
http://kolbe.slupsk.pl
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