List pasterski Biskupa Kaliskiego na święto Świętej Rodziny
w związku z zakończeniem Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa Kaliskiego
Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia!
Drodzy Diecezjalnie,
W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa, Maryję i Józefa, Świętą Rodzinę, wspólnie
pielgrzymujących i świętujących Paschę w Jerozolimie. Bóg bowiem postanowił, że Zbawiciel
przyjdzie na świat w małżeńskiej wspólnocie Józefa i Maryi i w nazaretańskiej rodzinie spędzi
większą część swojego życia, aby przez to uświęcić życie rodzinne i objawić misterium rodziny
chrześcijańskiej. Temu też służy dzisiejsze święto Najświętszej Rodziny - ale jednocześnie
święto każdej rodziny. Gdyż wszelka rodzina, podobnie jak Rodzina Nazaretańska, jest
pomysłem Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił się na stałe Syn Boży. W Świętej Rodzinie
z Nazaretu wszystkie rodziny mogą zatem odkryć sens swojego życia i misji.
Drodzy małżonkowie,
Wracajcie często myślami do Maryi i Józefa, świętych małżonków, w których Bóg
ukazał jak bardzo ceni małżeństwo i małżeńską służbę życiu. W czułej i wiernej miłości Maryi
i Józefa dostrzegajcie wezwanie do pielęgnowania waszej małżeńskiej miłości, którą sobie
przyrzekliście w dniu ślubu. Upływający czas być może pozbawił waszą miłość małżeńską
intensywnych porywów, ale na pewno pogłębił wzajemne oddanie i uczucie. Wytrwajcie
w wierności przysiędze małżeńskiej, a Bóg wynagrodzi waszą wierność nieśmiertelnym
szczęściem.
Małżeństwa przeżywające trudności zachęcam, aby rozważywszy jak wiele mogą
stracić i jak wielu mogą skrzywdzić przez rozstanie się, szukali sposobów umocnienia
i odnowienia małżeńskiej miłości przez ufne wzywanie Bożej pomocy, korzystanie
z sakramentu pokuty i pojednania, kierownictwo duchowe czy małżeńską terapię.
Wobec wątpliwości i przeciwności, jakie napotykacie, gdy chodzi o odpowiedzialne
zadanie przekazywania życia ludzkiego i zaszczepiania życia nadprzyrodzonego, wzywajcie
często orędownictwa Maryi i Józefa. Młodym małżonkom przypominam, że każde dziecko jest
darem Bożym i jest znakiem Bożego błogosławieństwa.
Z pasterską troską myślę o tych, którzy z różnych względów nie trwają
w sakramentalnym małżeństwie. Wszystkich, którzy mogą zawrzeć sakramentalny związek
małżeński, zachęcam, by uświadomili sobie skuteczność łaski sakramentu małżeństwa, która
ściśle łączy kochające się osoby i dopomaga wytrwać w małżeńskiej przysiędze.
Z wdzięcznością myślę o świadectwie małżonków, którzy opuszczeni przez męża czy żonę
trwają w wierności przysiędze małżeńskiej. Dziękuję Wam za waszą postawę, która także dla
nas, kapłanów, jest mocną zachętą do wierności podjętym zobowiązaniom. Ponadto pragnę
przypomnieć wszystkim, a zwłaszcza parom niesakramentalnym, że Boże miłosierdzie jest
nieskończone i gdzie ludzkie sposoby wyjścia z trudnych sytuacji zawodzą, Bóg, jeśli tylko
okażemy Mu posłuszeństwo i cierpliwość, nie zawiedzie nas i pomoże znaleźć rozwiązanie.
Drodzy rodzice,
W Bożym planie udzielenia ludziom daru życia Bożego małżeństwo Maryi i Józefa
miało swoje niezastąpione miejsce jako wspólnota życia oraz miłości. Jezus nie tylko przyszedł
na świat, ale także został wprowadzony w świat przez rodzicielską posługę Maryi i Józefa.

Zadanie wychowania, jakie Bóg zlecił Maryi i Józefowi, zleca także współczesnym
rodzinom. Wychowanie w rodzinie jest tym środkiem, dzięki któremu młode pokolenia
wspomagane przez łaskę Bożą osiągają dojrzałość i budują Kościół oraz naród.
W jaki sposób podołać niełatwemu zadaniu wychowania ludzkiego, chrześcijańskiego
i społecznego młodego pokolenia? W życiu rodzinnym nie powinno nigdy zabraknąć czasu dla
siebie. Jest on niezbędny, aby rodzina mogła przeżywać siebie jak wspólnotę osób. Rozmowa,
rodzinna modlitwa i uczestnictwo we Mszy św., wspólne świętowanie, rodzinny posiłek
i rekreacja są nieodzowne, aby między rodzicami, dziećmi, dziadkami i innymi członkami
rodziny nawiązać i utrzymać serdeczne relacje. Bliskość w rodzinie to sprawa tworzenia
autentycznych relacji. Tam, gdzie członkowie rodziny znają się, wiedzą o swoich planach,
rozumieją się i są sobie bliscy wytwarza się wspólnota uczuć, dzięki której można uniknąć
wielu trudności, a nawet dramatów i tragedii.
Drodzy Diecezjalnie,
Święty Jan Paweł II, będąc w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku, zawierzył Świętemu
Józefowi wszystkie rodziny w Polsce i wielkie dzieło obrony życia poczętego. Troska o rodziny
i obronę życia poczętego stała się w ten sposób dla Kościoła Kaliskiego szczególną misją.
Nasza diecezja w osobie św. Józefa ma w tym względzie potężnego Patrona i Opiekuna.
Kaliskie sanktuarium św. Józefa od 2004 roku nieprzerwanie poprzez posługę telewizji
TRWAM i Radia Maryja stało się znanym ośrodkiem wypełniającym to przesłanie powierzone
przez naszego Świętego Papieża. Będąc świadomym tej misji oraz, że została nam powierzona
przez Opatrzność Bożą szczególna troska o krzewienie kultu Patriarchy z Nazaretu, ponad rok
temu zwróciłem się za pośrednictwem Penitencjarii Apostolskiej do papieża Franciszka,
by udzielił łaski Nadzwyczajnego Roku dla sanktuarium św. Józefa. Ojciec św. ustanawiając
Nadzwyczajny Rok św. Józefa Kaliskiego, podniósł sanktuarium do godności Narodowego
Sanktuarium św. Józefa Kaliskiego. Rok ten zainaugurowany został przez Jego Ekscelencję
ks. abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce w I Niedzielę Adwentu 2017
roku. Natomiast dobiegnie końca w uroczystość Objawienia Pańskiego, to jest 6 stycznia 2019
roku Mszą Świętą celebrowaną w kaliskim sanktuarium o godz. 12.30, na którą pragnę
serdecznie wszystkich zaprosić.
Rok jubileuszowy miał zasięg nie tylko diecezjalny, ale ogólnopolski, a nawet
światowy. W każdą sobotę przybywały pielgrzymki z poszczególnych parafii diecezji oraz
z Polski. Pielgrzymi z Polski przybywali do sanktuarium także w ciągu tygodnia, wśród nich
byli pątnicy ze stowarzyszeń, bractw, grup modlitewnych, zgromadzeń zakonnych, całe
rodziny i osoby indywidualne. Gościliśmy także pielgrzymów z zagranicy: USA, Japonii,
Niemiec, Francji, Austrii, Anglii, Irlandii, Włoch, Ukrainy, Czech, Mołdawii i innych krajów.
Sanktuarium było także miejscem spotkań duszpasterskich w wymiarze ogólnopolskim, oprócz
dorocznych obchodów Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny
światowej oraz cyklicznych już pielgrzymek takich jak wspólnoty Domowego Kościoła oraz
NSZZ „Solidarność”, odbyły się spotkania młodzieży sercańskiej, Ruch Czystych Serc,
ogólnopolska pielgrzymka dzieci, Katolickiego Związku Kobiet Polskich i Mężczyzn
Św. Józefa.
Obszerne relacje z przebiegu roku jubileuszowego zamieszczały nie tylko media
diecezjalne jak: Radio Rodzina, Dwutygodnik „Opiekun”, telewizja internetowa „Dom Józefa”,
ale też Katolicka Agencja Informacyjna i ogólnopolski „Nasz Dziennik”, który patronował
wydarzeniom tego roku.

Dla naszej diecezji był to rok wielkiej łaski. Zaprawdę powinniśmy być szczęśliwi, jak
powiedział św. Jan Paweł II, że mamy tak potężnego Patrona i Opiekuna. Zgodnie
z wyznaczonymi intencjami przez Papieża Franciszka modliliśmy się w tym czasie o wierność
Polski powołaniu chrześcijańskiemu, w obronie instytucji rodziny oraz za duchowieństwo
i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Dzisiaj widzimy to szczególne wstawiennictwo
św. Józefa i pragniemy dziękować, za dar powołań kapłańskich do naszego seminarium, za
kilkaset tysięcy pielgrzymów modlących się przed cudownym wizerunkiem św. Józefa oraz za
wszelkie inicjatywy, które zrodziły się w tym czasie, jak chociażby, regionalne spotkania
młodzieży, Zespół Szkół Technicznych naszej diecezji im. św. Józefa, Dom Pomocy
Społecznej w Złoczewie. Proszę zatem, aby za tydzień, w niedzielę 6 stycznia - uroczystość
Objawienia Pańskiego, we wszystkich parafii naszej diecezji odśpiewano podczas głównej
Mszy św. dziękczynne Te Deum za łaski Nadzwyczajnego Roku Świętego Józefa.
Zwróćmy kolejny raz uwagę, że na kaliskim obrazie św. Józef występuje wraz
z Jezusem i Maryją, jako głowa Świętej Rodziny. Niech Święty Józef wprowadza nas
w tajemnicę Świętej Rodziny, abyśmy za Jej przyczyną powierzali ciągle Bogu Ojcu wszelkie
troski naszych rodzin, szczególnie świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru
rodziny i jej piękna w Bożym zamyśle.
Niech łaska kończącego się jubileuszowego Roku w naszym sanktuarium będzie jeszcze
większym bodźcem do modlitwy, pracy i ofiary na rzecz świętości życia ludzkiego i rodziny za
wstawiennictwem św. Józefa.
Na ten odpowiedzialny i radosny trud wszystkim z serca błogosławię
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Zarządzenie
Powyższy List Biskupa Kaliskiego należy odczytać we wszystkich kościołach i kaplicach
podczas Mszy świętych w niedzielę 30 grudnia 2018 roku.
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