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W wileńskiej archikatedrze - po polsku!

Metropolita wileński abp Gintaras Grušas, f ot.
prezidentas.lt/Dž.G. Barysaitė

23 kwietnia, w dniu świętego Jerzego, patrona diecezji
wileńskiej, odbył się ingres nowego ordynariusza do
archikatedry pw. św.św. Stanisława Biskupa i
Władysława. Miejsce kardynała Audrysa Juozasa
Bačkisa zajął nowy metropolita -  arcybiskup Gintaras
Grušas. W uroczystej homilii arcybiskup zwrócił się do
wiernych nie tylko po litewsku, ale też po polsku i
angielsku.

Arcybiskup Ginataras Grušas rozpoczął pełnienie
obowiązków metropolity wileńskiego, celebrując
uroczystą mszę św. w asyście nuncjusza, kardynała
Audrysa Juozasa Bačkisa, suf ragana bpa Arūnasa Poniškait isa, biskupów oraz licznie zgromadzonych
kapłanów. Na ingres przybyli także biskupi sąsiednich krajów -  z archidiecezji ryskiej, mińskiej, pińskiej,
białostockiej, z Irlandii, nuncjusze apostolscy z Białorusi i Estonii. We wspólnym nabożeństwie uczestniczyli
przedstawiciele Kościoła prawosławnego i wyznań protestanckich. Obecni byli przedstawiciele władz
politycznych kraju, w tym prezydent Dalia Grybauskaitė.

„Łaska, miłosierdzie i pokój” -  takie motto obrał nowy pasterz, podkreślając, że łaska, wypływająca z
sakramentów, daje wszystkiemu początek. „Miłosierdzie, które w tak imponujący sposób zostało objawione
w Wilnie, przypomina nam, że doświadczając Bożej miłości, odpuszczenia grzechów, korzystając z daru
sakramentu, mamy głosić Boże Miłosierdzie, odpuszczając jedni drugim, dzieląc się darami, których udzielił
nam Bóg” -  mówił w homilii arcybiskup.

Arcybiskup przypomniał, że w Wilnie nie brakowało tych, którzy stali na straży Prawdy -  bł. Jerzy Matulewicz,
sługa Boży Mieczysław Reinys, śp. abp Julionas Steponavičius. Mówił o przykładzie życia świętych
związanych z wileńską archidiecezją, takich jak św. Kazimierz, św. Raf ał Kalinowski, św. Faustyna czy też bł.
Michał Sopoćko. „Ich miłość do Boga pobudza nas, byśmy nieustannie głosili Chrystusa” -  podkreślił w
homilii abp Gintaras Grušas.

W uroczystej homilii arcybiskup zwrócił się również do Polaków. „Wychowałem się w rodzinie emigrantów,
dlatego rozumiem troskę o własną kulturę i język oraz lojalność i miłość do kraju zamieszkania. Tylko
Chrystus w tym pomaga i jako Pasterz nas prowadzi ku jedności. Zapraszam wiernych archidiecezji, jako
członków jednego Ludu Bożego, do wspólnego kroczenia ku Chrystusowi. Niech promienie Miłosierdzia
Bożego, płynące z serca Jezusa, oświecają tę drogę” -  mówił metropolita, a jego słowa, wypowiedziane po
polsku, zostały nagrodzone gromkimi brawami wiernych.
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