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Wchodzimy w ten Nowy Rok
2010 przez bramę, na której jest
napisane: Święta Boża
Opatrzności opiekuj się nami!
Fragmenty homilii wygłoszonej
dnia 1.01. 2010 roku
w Świątyni Bożej Opatrzności.

Drodzy Braci i Siostry,
Kościół w dzień, w którym rozpoczyna się Nowy Rok kalendarzowy
obchodzi uroczystość Matki Bożej - Bożej Rodzicielki. A więc w tym
Maryjnym kontekście święta, które zwraca nasze oczy na Tę, która stała
się Matką Jezusa Chrystusa rozpoczynamy Nowy Rok, w którym Pan
Bóg w Swojej Opatrzności stawia przed nami jako kolejny wielki dar
czasu i jako wielkie zadanie, abyśmy ten czas mierzony w miesiącach,
w tygodniach i dniach potrafili z Jego pomocą dobrze wykorzystać.
Bóg w Swojej Opatrzności opiekuje się nami, Bóg w Swojej Opatrzności
kieruje naszym życiem, tak że nie ma w naszym ludzkim życiu
przypadków, ale wszystko co się dzieje, dzieje się pod Jego opieką, także
wtedy, kiedy my jako ludzie słabi wybieramy dłuższą drogę i próbujemy
nie tak iść jak On nas prowadzi.
Bóg w swojej Opatrzności prowadzi nas czasem dłuższą drogą - nie z
Jego, ale z naszej winy - do tego celu, który jest nam wyznaczony, do
którego powinniśmy dojść.
Mieliśmy przed Świętami Bożego Narodzenia taki po ludzku dziwny
zbieg okoliczności. Otóż papież Jan Paweł II, który w latach
osiemdziesiątych stanu wojennego kierował do nas słowa pociechy,
otuchy, czynił różne gesty, żeby nas podnieść na duchu w tamtym

trudnym czasie i kiedy w tym samym czasie w Polsce, w Warszawie żył
ksiądz Jerzy Popiełuszko, który także szedł do ludzi, głosił Słowo Boże,
głosił tę wielką prawdę, że zło należy dobrem zwyciężać, czyli oni
występowali razem, w tamtym czasie – ten wielki papież Jan Paweł II i
ten pokorny prosty ksiądz – ks. Jerzy Popiełuszko.
I oto 19 grudnia 2009 roku obecny papież Benedykt XVI, w jednym dniu,
o jednej godzinie podpisuje dekrety dotyczące i Jana Pawła II – dekret o
heroiczności cnót
oraz dekret o męczeństwie księdza Jerzego
Popiełuszki.
Mówię o tym dlatego, że to jest wielki dar dla tego roku, dla Polski, dla
Kościoła w Polsce, dla naszej archidiecezji i to jest wielkie zadanie dla
Kościoła na nowy rok, ponieważ w tym roku - jak to przewidujemy w tym roku, który rozpoczynamy, odbędą się dwie beatyfikacje papieża Jana Pawła II i naszego męczennika - księdza Jerzego
Popiełuszki.
Ale wspominam o tym także dlatego, że tego nikt nie mógł zaplanować,
że o tych dwóch wielkich, których procesy beatyfikacyjne toczyły się
różnymi drogami, w różnym tempie, w jedynym dniu papież Benedykt
XVI zadecyduje o przybliżeniu do wyniesienia na ołtarze, do
beatyfikacji.

Dlatego dobrze, że jesteśmy
tutaj dzisiaj, dobrze, że
w tej Świątyni Bożej
Opatrzności,
która jest
w budowie rozpoczynamy
Nowy Rok kalendarzowy,
żeby w sposób szczególny
polecić
Polskę,
polecić
Kościół w Polsce, polecić
nasze miasto, polecić nasze
rodziny,
nas
tutaj
zgromadzonych, polecić Bożej Opatrzności i powierzyć się w sposób
szczególny na rok, który się rozpoczyna.
Można powiedzieć, że wchodzimy w ten Nowy Rok przez bramę, na
której jest napisane: Święta Boża Opatrzności opiekuj się nami!

I wchodzimy przez bramę, na której jest napisane dziś, w Święto Bożej
Rodzicielki: Matko Boska, Matko Syna Jezusa Chrystusa, wstawiaj się
za nami w całym Nowym Roku.
Pozwólcie, że dzisiaj będąc tutaj razem z wami przypomnę podstawowe
zadania tego miejsca.
Tutaj będzie kilka razem spiętych w jednym Centrum Bożej Opatrzności
dzieł: będzie Świątynia – Wotum Narodu, którą nasi Praojcowie obiecali
za Konstytucję 3 Maja - król i ci, którzy ją uchwalali - jako dar
wdzięczności za to wydarzenie.
W tej Świątyni Bożej Opatrzności będziemy także dziękować za wielkie
wydarzenia w naszej historii, będziemy przychodzić tutaj po to, aby się
uczyć także prowadzenia nas, Narodu Polskiego, przez Bożą
Opatrzność.
Będzie tutaj na górze Świątyni,
wokół kopuły, gotowe już w
stanie surowym, Muzeum dwóch
wielkich Polaków – papieża Jana
Pawła II oraz kardynała Stefana
Wyszyńskiego
–
Prymasa
Tysiąclecia.
Obok stoi już budynek, który
zostanie poświęcony 21 stycznia
2010 roku. Tu będzie się mieścił
Instytut Jana Pawła II, w którym
będziemy starali się przybliżać
wszystkim młodym i starszym, postać i osobę i cały pontyfikat Jana
Pawła II.
Wreszcie jesteśmy dzisiaj
tutaj, gdzie mieścić się
będzie Panteon znanych
Polaków. Jest tutaj już
pochowany ksiądz Jan
Twardowski,
wielki
religijny poeta ksiądz,
niewątpliwie
jeden

z największych poetów-księży w historii naszej Ojczyzny.
Będą tutaj chowani także ludzie dla Polski szczególnie zasłużeni,
zasłużeni dla Warszawy, zasłużeni dla Kościoła.

(…)

Moi Drodzy!
Przed nami Nowy Rok. Wiemy, że przyniesie on wiele ważnych
wydarzeń w życiu każdego z nas, w życiu naszej Archidiecezji, w życiu
Warszawy, Polski. Wiele z tych wydarzeń można przewidzieć.
Ale są takie sprawy, których są nam nieznane, które mogą nas
zaskakiwać. Dlatego chcemy zawierzyć Panu Bogu, Bożej Opatrzności,
chcemy zawierzyć Matce Najświętszej, by nas w Nowym Roku
prowadziła do Swojego Syna Jezusa Chrystusa.
Złóżmy więc dzisiaj sobie życzenia Bożego Błogosławieństwa, Matczynej
Opieki w Nowym Roku. Złóżmy sobie życzenia słowami, które dzisiaj
zostały odczytane ze Starego Testamentu z Księgi Liczb:
Niech nas Pan błogosławi i strzeże. Niech nam rozpromieni oblicze
Swoje nad nami, niech nas obdarzy Swą łaską. Niech zwróci ku nam
oblicze swoje i nas obdarzy pokojem.
Amen

