SŁOWO POWITANIA

Ekscelencje,
Dostojni Księża Prelegenci,
Czcigodni Księża Kustosze Sanktuariów polskich, na czele z Księdzem Józefem
Tomiakiem, Kustoszem tutejszego sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej,
Szanowne Siostry, Panie i Panowie, Drodzy Księża, Członkowie Polskiego To
warzystwa Mariologicznego,
Drodzy Studenci,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Kończący się Rok Duszpasterski 2012/13 z woli papieża Benedykta XVI przeży
wamy jako Rok Wiary. Miał on, i nadal ma, wiele aspektów i ubogacony był wielo
ma wydarzeniami, zarówno tymi po ludzku planowanymi, jak i tymi nieplanowa
nymi przez ludzi, ale obecnymi i przewidzianymi przez Bożą Opatrzność.
Wspominamy Sobór Watykański II i jego naukę. Przypominamy sobie wy
kład wiary katolickiej zawarty w Katechizm ie K ościoła Katolickiego. Uczestniczy
my w wielu spotkaniach modlitewnych i konferencjach, które mają ożywić naszą
wiarę. Ale oprócz tego zaplanowanego przez nas sposobu obchodzenia Roku Wia
ry, przyszło nam, i przychodzi, spotkać się z wieloma niespodziewanymi wydarze
niami, które wymagają od nas dania odpowiedzi w duchu wiary tu i teraz.
Do takich wydarzeń należy zaliczyć liczne próby wiary, którym zostają podda
wani współcześnie uczniowie Chrystusa: poczynając od jawnych prześladowań
i męczeństwa licznych chrześcijan w niektórych krajach muzułmańskich, aż po
zaplanowaną walkę z chrześcijaństwem w krajach Europy, czego wyrazem jest nie
tylko świadoma demoralizacja społeczeństwa, ale przede wszystkim wprowadza
nie do wychowania młodego pokolenia lewackiej ideologii gender, która usiłuje
postawić człowieka na miejscu Pana Boga. Świadectwo męczenników wzmacnia
naszą wiarę, ale też jest zachętą, by zdecydowanie bronić tej nauki, którą objawił
ludzkości Pan Bóg na Górze Synaj i którą przekazał nam Syn Boży Jezus Chry
stus w swojej Ewangelii. Świadectwo męczenników woła do nas, aby niewzrusze
nie trwać przy Zbawicielu, zwłaszcza gdy widzimy Go mordowanego w siostrach
i braciach, wyśmiewanego i poniżanego, tak jak niegdyś na krzyżu.
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Znakiem czasu dla nas wszystkich była rezygnacja z urzędu papieskiego przez
papieża Benedykta i wybór nowego papieża Franciszka, który codziennie przypo
mina nam o prostocie i autentyzmie, jakim powinna cechować się wiara chrześci
jańska.
Jedną z form ukoronowania Roku Wiary ma być, z woli papieża Franciszka,
Dzień Maryjny, 12 i 13 października, połączony z czuwaniem modlitewnym, mo
dlitwą różańcową wszystkich kontynentów przed figurą Matki Bożej Fatimskiej
oraz aktem zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi całego świata. Zapewne wie
le osób o b ecn ych tutaj będzie w tym akcie modlitewnym w Rzymie uczestniczyć.
Oczekując na to ważne wydarzenie, w rocznicę objawień fatimskich my także,
jako Polskie Towarzystwo Mariologiczne i Kustosze Sanktuariów polskich, zapla
nowaliśmy zakończenie tego Roku Wiary w obecności i pod płaszczem Najświęt
szej Maryi Panny, cierpliwie słuchającej naszych modlitw i pytań dotyczących na
szej ziemskiej pielgrzymki do niebieskiej Ojczyzny.
Stąd temat naszego tegorocznego sympozjum i spotkania brzmi: Wierzyć z M a
ryję i ja k M aryja. Chcemy wpatrywać się w Matkę Boga i naszą Matkę, która jest
„błogosławiona, ponieważ uwierzyła”. Chcemy uczyć się od Niej wiary ufnej, rado
snej i wytrwałej, wiary i zawierzenia Panu Bogu, które nie cofnie się nawet przed
wyśmianiem, krzyżem i zagrożeniem życia.
Tradycyjnie nasze zgromadzenie będzie składało się z trzech rodzajów spotkań.
Pierwszą kategorię stanowić będą wykłady (trzy sesje wykładowe). Na wiarę Maryi
będziemy najpierw patrzeć w perspektywie biblijno-teologicznej. Następnie prele
genci zwrócą uwagę na różne formy wyrażania i opisywania wiary Maryi w litur
gii, muzyce i ikonografii. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sanktuariom jako
miejscom, które są szkołami wiary. W optyce ekumenicznej zostaną także omó
wione maryjne perspektywy nowej ewangelizacji.
Druga kategoria naszego zgromadzenia to wspólne spotkanie Kustoszów Sank
tuariów polskich i członków Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, celem omó
wienia dalszych form wzajemnej współpracy (dziś o godz. 15.00).
Z kolei trzecią formą spotkania (jutro o godz. 8.45) będzie zebranie Plenarne
Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, podsumowujące kolejny rok pracy To
warzystwa.
Ufam, że ta różnorodność spotkań wyjdzie naprzeciw zarówno pracom Polskie
go Towarzystwa Mariologicznego, jak i oczekiwaniom Kustoszy Sanktuariów pol
skich, wzajemnie nas ubogacając.
Gorąco witam Pasterza i Gospodarza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Księ
dza Biskupa Doktora Stefana Regmunta i dziękuję za obecność wśród nas oraz
przyjęcie zaproszenia do tego, by przewodniczyć Mszy świętej i skierować do nas
słowa Boże.
Naszą wdzięcznością obejmujemy Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Za
jąca, Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Sanktuariów,
za Jego obecność wśród nas i trud związany ze współorganizowaniem tego sym
pozjum i spotkania!
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Witam wszystkich dostojnych Prelegentów: Panią Doktor, Księży i Ojców Pro
fesorów i już teraz dziękuję za trud przygotowania referatów!
Witam Czcigodnych Księży Kustoszów oraz wszystkich członków Polskiego To
warzystwa Mariologicznego, studentów mariologii oraz czcicieli Matki Bożej, któ
rzy przybyli tu do Rokitna, aby uczestniczyć w naszym sympozjum!
W sposób szczególny już teraz wyrażam wdzięczność Kustoszowi sanktuarium
w Rokitnie – ks. Józefowi Tomiakowi. Dziękujemy za zaproszenie, za trud organi
zacji tego sympozjum i spotkania, za serdeczną gościnę!
Najważniejszymi momentami w ciągu tych dni w Rokitnie będą oczywiście
spotkania z Chrystusem i Jego Matką w czasie Mszy świętej i wieczornego Ape
lu. Niech te chwile rozpalą w nas na nowo wiarę oraz miłość do Pana Boga i Kró
lowej Polski! Niech Matka Boża Cierpliwie Słuchająca rozpala w nas na nowo żar
ewangelicznej wiary! Niech rozpala ten żar swoim przykładem i możnym wsta
wiennictwem!
Życzę wszystkim Czcigodnym Uczestnikom błogosławionych owoców tego
sympozjum i spotkania kustoszów.
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