II.

Bronić prawd wiary

26. Co daje człowiekowi religijne życie?
Według definicji życie religijne to postępowanie zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej religii. Należą do nich: wyznawane prawdy wiary, sprawowane
czynności liturgiczne, doświadczane przeżycia duchowe oraz przynależność
do określonej wspólnoty. Wymienione praktyki religijne powinny wypływać
z serca poruszanego głęboką wiarą. Czasami tak nie jest, ponieważ człowiek
żyje religijnie tylko dla zachowania pozorów lub wierności tradycji, a w jego
sercu nie ma wiary i wcale się o nią nie troszczy. W takich przypadkach bardzo
często, zwłaszcza młodzi ludzie, odrzucają wymienione praktyki i żyją tak,
jakby Pana Boga nie było.
Życie religijne należy realizować w dwóch wymiarach – indywidualnym, gdy
sam wypełniam konkretne praktyki (np. codzienna modlitwa czy zachowywanie postów), oraz wspólnotowym, gdy uczestniczę z innymi wiernymi w Mszy
świętej lub nabożeństwach. Zanim jednak poszukamy odpowiedzi na tytułowe
pytanie „Co daje człowiekowi życie religijne?”, warto siebie zapytać: „Jakie jest
moje życie religijne?” – ile jest w nim zewnętrznej praktyki, a ile prawdziwej wiary
i przyjaźni z Jezusem, ponieważ coraz częściej spotykamy wypowiedzi i postawy
ludzi zamykające się w sformułowaniu: „Wierzący, ale niepraktykujący”. Tymczasem można wypełniać praktyki religijne bez wiary, ale nie można prawdziwie
wierzyć i jednocześnie odrzucać życie religijne. To trochę tak, jakby ktoś mówił,
że jest kulturalny, ale zachowywał się i wyrażał bez kultury – „po chamsku”.
Ludzie wierzący:
ÆÆ kochają Boga i bliźniego (nawet swoich nieprzyjaciół), ponieważ w ten
sposób żyją zgodnie z nauką Pana Jezusa, który jest ich Zbawicielem;
ÆÆ przyjmują sakramenty, ponieważ wiedzą, że z ustanowienia Pana Jezusa i dzięki złożonej przez Niego ofierze
krzyżowej są one źródłem Bożej łaski;
ÆÆ uczestniczą we Mszy św., ponieważ w ten sposób realizują wezwanie Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, a Komunia św. jest dla nich już tu, na ziemi, prawdziwym
zjednoczeniem z Bogiem;
ÆÆ modlą się, ponieważ czują wewnętrzną potrzebę przebywania z Bogiem, wielbienia Go oraz opowiadania
Mu o swoim życiu: przepraszania za zło, dziękowania
za dobro i proszenia o potrzebne łaski;
ÆÆ czytając Pismo Święte, dostrzegają w nim słowo Boże,
które Bóg kieruje do nich,
II. bronić prawd wiary
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ÆÆ poświęcają Panu Bogu niedzielę, ponieważ w ten sposób oddają Mu cześć
i dziękują za cud zmartwychwstania Pana Jezusa;
ÆÆ zachowują w piątek post, ponieważ jest to dzień śmierci Pana Jezusa.
Fundamentem religijnego życia poszczególnych ludzi jest żywa wiara całej
wspólnoty Kościoła. Rodzice podczas chrztu wyznają w imieniu dziecka wiarę
i wyrzekają się tego, co złe. W pierwszych latach jego życia odpowiadają również
za przekazanie mu wiary i religijne wychowanie. Później młody człowiek już
samodzielnie buduje swoją relację z Panem Bogiem. Dorastając, musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie miejsce w swoim życiu przeznaczy dla religii
i dlaczego zajmuje ona właśnie takie miejsce, a nie inne.
W poszukiwaniu odpowiedzi na zasadnicze pytania wiara uczy ludzi, że przyczyną istnienia każdego człowieka jest Boża miłość. Bóg Ojciec, który jest jego
Stwórcą, obdarza go nieśmiertelną duszą, nieustannie podtrzymuje w istnieniu
i powołuje do wiecznego życia w jedności ze Sobą; Syn Boży, który z miłości
umarł za niego na krzyżu i obdarza go zbawieniem, oraz Duch Święty, który
uświęca go i udziela wszystkich potrzebnych darów. Czas ziemskiego życia to
czas, kiedy uczymy się, jak odpowiadać miłością na Bożą miłość.

Tylko w jedności z Bogiem człowiek jest w stanie odpowiedzieć
na pytanie, czym jest prawdziwa i nieśmiertelna miłość.

Ludzie niewierzący uważają, że ich życie jest dziełem przypadku. Powstało
z nicości i zmierza do niebytu. Mogą nazywać miłością nawet zwyczajną tolerancję, a eutanazję traktować jak prawdziwą pomoc.
To od samodzielnej i świadomej decyzji każdego młodego człowieka zależy,
czy powtórzy za św. Tomaszem: „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28), a tym samym
przyjmie Jezusa jako swojego Zbawiciela. Konsekwencją takiego wyznania wiary
będzie równie świadome religijne życie.
Ten kto podejmuje taką decyzję nie musi się bać, że jego życie będzie nudne
i monotonne, ponieważ cały czas będzie żył dla Jezusa. Przyjęcie takiej postawy,
to życie ekstremalne – życie świętych. Człowiek, dla którego każdy kolejny dzień
będzie oznaczał TU i TERAZ dla Chrystusa, potrzebuje prawdziwej duchowej
odwagi, aby nieustannie zmagać się ze swoimi lękami, wadami, słabościami,
grzechami, czyli z brakiem miłości Boga i człowieka. Będzie to trudne, ponieważ
jednocześnie będzie musiał się przeciwstawiać poglądom ludzi, którzy nie wierzą
w Boga, czyli będzie musiał płynąć pod prąd tego świata. Jeżeli ktoś postępuje
inaczej niż wszyscy, to wcale nie znaczy, że jest gorszy. Trzeba również pamiętać
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o tym, że do źródła dopływa tylko ten, kto
płynie pod prąd rzeki.
Życie religijne dodatkowo NIE uwalnia
człowieka od cierpienia i niepowodzeń.
Uczy jednak, że w tym co trudne, nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus jest cały czas
z nami. Jest tym, który ratuje nas i obdarza wszystkimi potrzebnymi łaskami, aby
nawet w doświadczanych przeciwnościach
nieustannie wielbić Boga.
Każdy chrześcijanin powinien prowadzić swoje życie religijne nie tylko indywidualnie, ale także we wspólnocie, dzięki której ożywia swoją wiarę i wciąż
przekonuje się, że nie jest sam. Udział w Światowych Dniach Młodzieży lub
w pielgrzymkach pokazuje, że jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy na co dzień
żyją Chrystusem. Pan Jezus założył Kościół, ponieważ ludzie uczą się prawdziwej
miłości właśnie w relacji do drugiej osoby, do Boga i do bliźniego. W ten sposób
mogą najpełniej realizować Jego przykazanie: Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem (J 13, 34). Jednocześnie Pan
Jezus zapewnia uczniów o swojej prawdziwej obecności
w zgromadzonej wspólnocie: Bo gdzie są dwaj albo trzej
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». (Mt 18, 20)
Dzięki temu życie we wspólnocie daje ludziom jeszcze
większą siłę w pokonywaniu trudności. Umacnia ich
świadomość łaski Chrystusa i fizyczna bliskość życzliwych ludzi, którzy, jeśli zajdzie taka potrzeba, udzielają
wsparcia duchowego i materialnego. Doprowadzi to do
tego, że w każdej małej rzeczy będą starali się wybierać
dobro i odrzucać zło.
Przed czym broni nas prowadzenie religijnego życia?
Prowadzenie religijnego życia broni ludzi przed pokusami szatana, który
ciągle stara się odsunąć ich od Boga:
 podsuwa człowiekowi obraz Boga, który nie jest Bogiem bliskim, ale teoretyczną definicją; jednocześnie ukazuje Go jako osobę bardzo podejrzliwą,
surową, która jedynie czeka na grzech człowieka;
 wprowadza liczne niejasności, niedomówienia, przekłamania i jawne
kłamstwa, co zawsze doprowadza do zamieszania, braku zgody;
II. bronić prawd wiary
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 zawęża człowiekowi pole widzenia tak, aby koncentrował się tylko na
jednej myśli, sprawie, a tym samym nie dostrzegał innych rozwiązań;
 przedstawia człowiekowi odwrotność rzeczywistości to, co złe ukazuje
jako dobre, a to co dobre, przedstawia jako złe.
Żyjąc w prawdziwej bliskości Boga, która wyraża się indywidualnym i wspólnotowym życiem religijnym, nikt z nas nie musi się obawiać tego, co przyniosą
mu kolejne dni i za Apostołem może śmiało powtórzyć:
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4, 13)

?

Czym powinno być religijne życie?
Życie religijne powinno być dla człowieka wyrazem jego prawdziwej wiary
w Pana Boga i treścią codziennego postępowania.

1. Zastanów się nad tym, jakie jest twoje życie religijne. Dlaczego takie jest?
2. O czym powinniśmy pamietać w życiu duchowym każdego dnia powszedniego i w niedziele?
3. W rozmowie z Filipem Jezus powiedział: Kto Mnie zobaczył, zobaczył także

i Ojca. (…) Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? J (14,

9-10) Czego

dowiadujemy się dzięki tym słowom o Bogu Ojcu?
4. Przeczytaj Rdz 3, 1-6; napisz, czego na podstawie tej perykopy dowiadujesz
się o działaniu Szatana. W jaki sposób wspólnota pomaga nam w codziennym życiu walczyć ze złem?
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27. Żywa wiara, a tradycyjna pobożność
W czasie poprzedniej katechezy zwróciliśmy już
uwagę, że prowadzenie religijnego życia nie jest równoznaczne z wyrażaniem swojej żywej wiary. Wiara jest
jednocześnie Bożą łaską, jak i odpowiedzią człowieka
na Boże objawienie. Jej wzrost i rozwój wymaga osobistego zaangażowania oraz prawdziwego wysiłku. Osoba
wierząca w czasie modlitwy nie tylko fizycznie klęka, ale
świadomie oddaje Bogu cześć, uznając w Nim swojego
Pana. W ten sposób każda religijna czynność nie tylko
angażuje zewnętrznie jej ciało, ale również wyraża jej
wewnętrzne przekonanie – obejmuje zarówno ciało, jak i duszę. Pobożność
ludowa obejmuje tradycyjne modlitwy, które ludzie mogą w kościele prowadzić
samodzielnie, bez udziału kapłana, np.: różaniec, koronkę, godzinki, dróżki
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kalwaryjskie, Gorzkie żale i Drogę krzyżową.
Dzięki niej wiara zagościła w sercach ludzi, przeniknęła do ich uczuć, zwyczajów, wspólnego sposobu odczuwania i życia. Dlatego pobożność ludowa jest
wielkim dziedzictwem Kościoła. Wiara stała się ciałem i krwią. Oczywiście pobożność ludowa musi wciąż być oczyszczana, połączona z centrum, ale zasługuje
na naszą miłość, bo sprawia, że my sami stajemy się w całkowicie rzeczywisty
sposób ludem Bożym (Benedykt XVI)
Z nauczania papieża wynika, że należy dbać o to, aby była ona wyrazem
wiary Kościoła, która rozwija w człowieku miłość do Pana Boga.
Człowiek, któremu brakuje wiary, a jego pobożność
wynika jedynie z tradycji, wykonuje różne czynności
tylko dlatego, że inni też tak robią. Uważa, że trzeba
chodzić do kościoła, bo do
kościoła chodziła jego babcia
Świętokradztwo – grzech ciężki
i jego ojciec, jednak nie uczestpolegający na niegodnym przyniczy świadomie w sprawostępowaniu do sakramentów
wanej ofierze Mszy świętej,
oraz znieważeniu miejsc, rzeczy
i osób poświęconych Bogu. To
a jego obecność w kościele lub
„okradanie Pana Boga ze święwstanie przed kościołem nie
tości”.
prowadzi go do osobistego spotkania z Bogiem. Czasami ludzie, idąc do kościoła, zastanawiają się wcześniej
nad tym, jakie sprawy przemyślą w czasie Mszy świętej, żeby to nie był dla nich
czas zmarnowany. Jednocześnie nie polecają tych spraw Panu Bogu, nie biorą
udziału we wspólnotowej modlitwie, nie śpiewają, nie słuchają słowa Bożego,
II. bronić prawd wiary
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ani nie mają świadomości, że uczestniczą w przeistoczeniu. Są obecni w kościele
jedynie swoim ciałem. Czasami dochodzi nawet do dramatycznej sytuacji, kiedy
człowiek obecny na Mszy św. z przyzwyczajenia idzie również do Komunii św.,
choć wie, że popełnił różne grzechy, za które nie żałuje i których nie wyznał
w sakramencie pokuty. Idzie do Komunii, ponieważ inni też idą. W ten sposób
dopuszcza się ciężkiego grzechu świętokradztwa.
W takiej sytuacji najbardziej niepokojące jest to, że osoba postępująca w ten
sposób może wcale nie mieć świadomości popełnianego grzechu. Ludzie, dla
których wiara jest tylko tradycją, nigdy nie przeżyli swojego własnego nawrócenia. Tak naprawdę nigdy nie uznali świadomie Jezusa za swojego Zbawiciela, ani
nie uczynili Go Panem swojego życia. Nie ma w nich wystarczającej ciekawości
ani zainteresowania, aby zastanowić się nad swoją wiarą, nad znaczeniem wykonywanych przez siebie czynności religijnych. Nie rozumiejąc ich i nie widząc
żadnego głębszego sensu w ich wypełnianiu, porzucają to, co robią, nazywając
swoje odejście od Kościoła poważnym kryzysem wiary. Nie jest to jednak prawda,
ponieważ kryzysu wiary może doświadczyć jedynie ta osoba, która wcześniej
już prawdziwie wierzyła, a w ich przypadku nie miało to jeszcze miejsca. Każdy
młody człowiek, który wątpi w prawdziwość swojej wiary, powinien szczerze
odpowiedzieć sobie na pytania:
ÆÆ Kim jestem dla Chrystusa, że oddał za mnie swoje życie?
ÆÆ Dlaczego Chrystus to uczynił?
Każdy człowiek ma chwile, w których doświadcza różnych wątpliwości: a może
Pana Boga wcale nie ma, może jest On tylko wytworem umysłu, może dałem
się zwieść, prowadząc taki sposób życia. Jest to naturalna rzecz, która łączy się
z przeżywaną prawdziwą wiarą. To wyjątkowe momenty życia, które całkiem
świadomie trzeba oddać Panu Bogu, ponieważ są one zaproszeniem, aby jeszcze
bardziej Boga szukać. Nie należy się bać takich chwil, ponieważ mogą jeszcze
bardziej otworzyć serce człowieka na Boga, który przekracza wszelkie nasze
wyobrażenia i nigdy nie będziemy w stanie Go do końca poznać. W wierzącym człowieku wciąż będą pojawiać się pytania dotyczące prawd wiary, istoty
samego Boga, Eucharystii, wieczności i nieskończoności. Doświadczać żywej
wiary, to podążać w kierunku tajemnicy, której żaden człowiek do końca nie
odkryje. Wielu świętych doświadczało tajemnicy, którą nazywało nocą ducha,
czyli wielkiej tęsknoty za Bogiem i pragnienia odczuwania Jego bliskości, która
coraz bardziej ich do Boga przybliżała, choć oni sami tego nie odczuwali. Przed
śmiercią Pan Jezus doświadczył tego samego stanu, wołając: Boże mój, Boże
mój, czemuś Mnie opuścił? (Mt 27, 46) W poczuciu takiej wewnętrznej ciemności
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powierzył siebie Ojcu: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. (Łk 23, 46)
To całkowite zaufanie i zawierzenie siebie Ojcu było drogą prowadzącą Jezusa
do zmartwychwstania – pokonania zła i śmierci.
Współczesny świat nie ułatwia człowiekowi życia prawdziwą wiarą. Europejska cywilizacja wyrosła na chrześcijaństwie, jednak obecnie dąży do
wykluczenia z codziennego życia tego wszystkiego, co wiąże się w jakikolwiek
sposób z Panem Bogiem. W świątecznych filmach nie mówi się o Bożym Narodzeniu, ale o bliskości, czasie spędzonym z rodziną i o prezentach. Wielkanoc
z kolei jest zdominowana przez wiosenne dekoracje. Tymczasem, aby w swoim
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sercu przeżyć prawdziwe Boże Narodzenie i Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
nie trzeba wydawać pieniędzy, ale przygotować się duchowo w czasie Adwentu
i Wielkiego Postu. Świąteczne ozdoby i zwyczaje mają swój urok, jednak trzeba
zachować odpowiednią hierarchię wartości i mieć świadomość tego, co jest
istotą wyznawanej przez nas wiary.
Młody człowiek, który zadaje pytania związane z wiarą, ma wątpliwości i szuka odpowiedzi, potrzebuje pomocy zaufanej osoby. W czasie chrztu zobowiązali
się do tego rodzice i chrzestni. W wyjaśnianiu różnych wątpliwości może pomóc
również spowiednik, katecheta lub inny człowiek żyjący prawdziwą wiarą. NajII. bronić prawd wiary
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doskonalszych odpowiedzi jednak udziela sam
Bóg w łasce sakramentów, w czasie modlitwy
i lektury Pisma Świętego. Należy tylko całym
sercem prosić o odpowiedzi i szukać ich.
Każdy młody człowiek musi świadomie
przeżyć własne nawrócenie. W ten sposób jego
tradycyjna wiara odziedziczona po rodzicach
stanie się świadomą i żywą wiarą w Boga.

? Do czego powinna prowadzić odziedziczona po przodkach tradycyjna pobożność?
Tradycyjna pobożność powinna prowadzić do żywej wiary, w której człowiek,
pomimo doświadczanych wątpliwości, całkowicie zawierza się Panu Bogu oraz
ciągle szuka odpowiedzi na pojawiające się pytania.

1. Ułóż własną modlitwę, w której poprosisz Boga o łaskę żywej wiary.
2. Napisz, w jaki sposób należy przygotować się do Mszy św. Czym różni się
„chodzenie do kościoła” od „uczestniczenia we Mszy św.”?
3. Zastanów się i powiedz, co jest istotą katolickich Świąt.
4. Jaka prawda wynika ze słów, które św. Franciszek skierował do św. Antoniego:
„Uważam to za dobre, że wykładasz świętą teologię barciom, byle byś tylko
podczas tego studium nie gasił ducha modlitwy i pobożności”.
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28 . Boża radość a ludzki smutek
Młody człowiek, który żyje już kilkanaście
lat na tym świecie, dobrze wie, że, patrząc po
ludzku, nie każdy dzień daje powody do radości.
Zdarzają się sytuacje wesołe, radosne i smutne.
Radość to jednak nie jest to samo, co wesołość.
Wesołość pochodzi z zewnątrz i na krótko rozbawia człowieka, który usłyszał dowcip lub zobaczył
śmieszną sytuację. Radość jest z kolei wewnętrzną
pogodą ducha – stanem, która trwa, niezależnie
od tego, jakie sytuacje przytrafiają się danej osobie. Radość jest owocem Ducha Świętego, który
sprawia, że człowiek, pomimo doświadczanych
trudności, dostrzega dobro i piękno wokół siebie,
w sobie samym i w innych ludziach. Wypełnia ludzkie serce wtedy, gdy człowiek stara się żyć w bliskości Pana Boga i jest otwarty na działanie Jego miłości.
Można ją rozpoznać po tym, że buduje zgodę, tworzy dobrą atmosferę, nikogo
nie ośmiesza i nikogo nie zasmuca, jest życzliwa, szczera, na w sobie miłość,
podkreśla w innych ludziach dobro i piękno. Oznaką takiej radości jest pogodna
twarz oraz pozytywne nastawienie. Uśmiech radosnego człowieka jest w stanie
rozjaśnić dzień drugiej osobie, podnieść ją na duchu i poprawić jej nastrój. Ma
wielką siłę, ponieważ jego źródłem jest Boża łaska.
Pan Bóg nieustannie wzywa ludzi do tego, aby żyli Jego radością. W Starym
Testamencie prorocy zapowiadali, że czas przyjścia obiecanego Mesjasza będzie
czasem radości: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem!
Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski!” (Za 9, 9). Maryja, nosząc
pod sercem Jezusa, wielbiła Boga wypowiadając słowa: „Raduje się duch mój
w Bogu, moim Zbawcy” (Łk 1, 47), a sam Jezus „(…) rozradował się w Duchu Świętym” (Łk 10, 21). Zaś do ludzi, którzy przestrzegają Jego przykazań i żyją z Nim
w przyjaźni, kieruje słowa: „To wam powiedziałem, aby radość moja w was była
i aby radość wasza była pełna” (J 15, 11). Taką samą radość odczuwają ludzie
święci, którzy realistycznie patrzą na świat i jednocześnie cały czas pamiętają,
że bycie chrześcijaninem jest: „radością w Duchu Świętym” (Rz 14, 17). Nie trzeba
więc bać się świętości, ponieważ ona wcale nie odbiera ludziom wewnętrznej
siły i radości. Wręcz przeciwnie, dzięki niej każdy człowiek staje się tym, kim
miał być w zamyśle Boga, który go stworzył.
Brak radości wywołuje w człowieku poczucie pustki rodzące tęsknotę, którą
może zaspokoić jedynie Bóg: „Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie
II. bronić prawd wiary
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moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła,
spragniona, bez wody.” (Ps 63, 2) Ludzie mogą również

odczuwać smutek, który jest wewnętrznym bólem wywołanym m.in. utratą bliskiej osoby, niepowodzeniem,
bezradnością i niekorzystną sytuacją. Jego zewnętrznym
objawem mogą być łzy, odsunięcie się od ludzi oraz niezdolność do uśmiechu. Pomimo tego, że człowiek ma
w sobie pochodzącą od Boga radość, może również przez
jakiś czas odczuwać prawdziwy smutek, np. gdy umrze
kochana osoba lub gdy w domu źle się dzieje. Takiego
samego smutku doświadczył również Chrystus, który
całkowicie był wypełniony darami i owocami Ducha Świętego, ale wtedy, gdy
dowiedział się o śmierci swojego przyjaciela Łazarza: „Jezus zapłakał. A Żydzi
rzekli: «Oto jak go miłował!»” (J 11, 35-36). Zasmucił się też wtedy, gdy zbliżał się
do Jerozolimy „(...) na widok miasta zapłakał nad nim” (Łk 19, 41). W ten sposób
Bóg, w osobie Jezusa Chrystusa może być bliski cierpiącemu człowiekowi – daje
pocieszenie, ociera łzy oraz hojnie udziela nadprzyrodzonej radości, której nic
nie może zniszczyć. Osoby, które żyją taką radością, potrafią z całą delikatnością towarzyszyć innym cierpiącym ludziom. Wiedzą, że trzeba uszanować ból
drugiego człowieka, cicho towarzyszą w smutku i łagodnie pocieszają. Uczą
również innych ludzi tego, jak wielkie znaczenie mają drobne gesty życzliwości,
uśmiech oraz wszelkie małe rzeczy, z których składają się kolejne dni życia.
Człowiek, który smuci się, powinien zawsze powiedzieć o tym innym, bliskim
ludziom, ponieważ długotrwałe życie w smutku może
doprowadzić do bardzo niebezpiecznej choroby, którą
jest depresja.
Ironia – sposób wypowiadania się, oparKażdy śmiech pozytywnie wpływa na zdrowie
ty na zamierzonej
człowieka, dlatego do szpitali i hospicjów udają się
niezgodności, np.
wolontariusze, aby zmienić panującą w nich atmosferę
określenie zgniłego jabłprzygnębienia. Jednak nie każdy śmiech w świecie
ka słowami: Jakie piękne
realnym lub wirtualnym jest wyrazem prawdziwej
jabłuszko.
radości, ponieważ śmiech ironiczny lub sarkastyczny
Sarkazm – nasilona ironia, która wyraża negarani drugą osobę lub ją zawstydza. Z kolei drwina,
tywne nastawienie do
szydzenie i wyśmiewanie są już aktami prawdziwej
kogoś, czegoś lub całej
przemocy psychicznej.
zaistniałej sytuacji.
W naszej codziennej modlitwie powinniśmy
pamiętać, aby prosić Boga o łaskę życia radością
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i o umiejętność dzielenia się nią z ludźmi, ponieważ dzięki
niej człowiek może prowadzić innych do Boga. Życzliwe
odnoszenie się do bliźniego umożliwia przemianę jego serca
i porozumienie się z nim.
Dusza każdego człowieka jest cały czas targana różnymi
przeciwnościami. Jest w niej gorąca jak lawa miłość, pragnienie dobroci, piękna i świętości, ale są w niej również
zlodowacenia uporu, obojętności i grzechu. To Boża łaska
pokonuje w ludziach to, co wzajemnie ich od siebie oddala
i umożliwia prawdziwe spotkanie, które jest wypełnione
radością.
Pan Jezus w Kazaniu na górze
mówi, że smutek również może
stać się przyczyną błogosławieństwa, czyli szczęścia: „Błogosła-

He do niz m – po stawa życiow a,
w której odczuwanie przyjemności
jest najw yższym
dobrem i celem
życia.

wieni, którzy się smucą, albowiem
oni będą pocieszeni” (Mt 5, 4). Jest

to szczególny rodzaj smutku, który
jest spowodowany tym, że człowiek
poznał swoje grzechy i oddalenie od
Boga. Świat proponuje coś zupełnie
innego – konsumpcyjny hedonizm, który opiera się na zabawie, przyjemnościach i robieniu niepotrzebnych zakupów. Ucieka przed cierpieniem, łzami
oraz ignoruje bolesne sytuacje, które są częścią ludzkiego życia.
Człowiek, którego pociechą jest Jezus Chrystus, widzi rzeczy takimi, jakie
są – żałuje za popełnione grzechy, potrafi przyjąć ból i cierpienie. Taki człowiek
ma w sobie dość odwagi, aby współcierpieć z innymi. Dostrzega sens życia
w niesieniu pomocy, pocieszaniu i podtrzymywaniu na duchu tych, którym jest
to potrzebne. Robi to z prawdziwą wewnętrzną radością, która łączy się zawsze
z miłością i przynosi pokój, tak jak w słowach prostej piosenki.
Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka, Boża radość wypełnia duszę mą.
Boża miłość jak rzeka...
Boży pokój jak rzeka...
Boża radość jak rzeka, Boża miłość jak rzeka, Boży pokój wypełnia duszę mą.

II. bronić prawd wiary
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Co daje człowiekowi życie radością?
Radość jest owocem Ducha Świętego, który sprawia, że człowiek, pomimo
doświadczanych trudności, dostrzega dobro i piękno wokół siebie, w sobie
samym i w innych ludziach. Może też pomagać innym do życia w radości.

1. Przemyśl słowa Psalmu: Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach
moich zawsze jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech
słyszą pokorni i niech się weselą! (Ps 34,2–3)
2. Zastanów się, w jaki sposób ludzie obecnie komunikują się ze sobą, wykorzystując dzisiejszą technologię, i czy w ten sposób mogą zbudować głębokie
relacje?
Radość

jest szczera
jest dobra
jest zdrowa
jest jasna –
uskrzydla
jest pociechą
jest miła Bogu
jest empatyczna
jest niewinna –
nie ma złych intencji
jest życzliwa
udziela się innym.
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4, 4)
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29. Zadania kobiet w Kościele
Pan Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę (Rdz 1, 27). Różnią się
oni całkowicie w swojej strukturze psychofizycznej, aby w przyszłości mogli
najlepiej, jak tylko jest to możliwe, wypełniać swoje najbardziej podstawowe
zadania, do jakich są powołani: bycie ojcem i bycie matką. Fakt, że kobiety
i mężczyźni nie są tacy sami, tylko różnią się od siebie, wcale nie oznacza, że
jedni są lepsi, a drudzy gorsi.

Ludzie są różni – nie są tacy sami.
Bycie innym nie oznacza bycie gorszym.
Kościół jest również wspólnotą różnych ludzi, którzy wypełniają swoje różne
życiowe powołania. Jedni pozostają osobami świeckimi – zakładają rodziny,
wychowują dzieci lub cały czas żyją w samotności. Inni czują się powołani do
tego, aby całe swoje życie poświęcić Bogu, prowadząc życie konsekrowane, żyjąc
indywidualnie albo wstępując do męskich czy żeńskich zgromadzeń zakonnych. Jeszcze inni czują się powołani przez Boga do sprawowania w Kościele
posługi duszpasterskiej i wstąpienia na drogę kapłaństwa. Wszystkie te osoby
realizują w różny sposób drogę życiowego powołania, jednak wspólnie podążają tą samą drogą Kościoła. Są na niej dla siebie bardzo potrzebni, ponieważ
wzajemnie wspierają się różnorodnymi posługami i modlitwą. Tworzą jedną,
wielką, pielgrzymią rodzinę, która już tu, na ziemi, stara się budować królestwo
Jezusa Chrystusa.
Czasami, szczególnie w mediach i prasie, można usłyszeć głosy, że Kościół
dyskryminuje kobiety, ponieważ nie mogą w Kościele robić tego samego, co
mężczyźni, np. zostać księżmi.
Jak z takim zarzutem pogodzić słowa ostatnich papieży: św. Jana Pawła
II, który mówił o „geniuszu kobiety”;
Benedykta XVI, który dostrzegał ich
„witalną dynamiką” oraz „potencjał
niespożytej energii” oraz Franciszka,
który uważa, że „kobieta uczy nas
nie tylko harmonii, ale także czułości, miłowania, sprawia, że świat jest
piękny”?
Czytając Ewangelię, odkryjemy, że
Pan Jezus odnosił się do kobiet inaczej,
II. bronić prawd wiary
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niż czynili to pozostali mężczyźni żyjący w jego czasach. Stawał w obronie ich
godności (bronił nierozerwalności małżeństwa – Mt 19, 3-9). Uświadamiał im
grzechy, jakie popełniali względem kobiet, krzywdząc je, traktując w sposób
przedmiotowy i bezwzględny. Jezus spędzał z kobietami czas (w domu Łazarza
– Łk 10, 38-42), rozmawiał z nimi – co wywoływało prawdziwe niedowierzanie:
„dziwili się, że rozmawiał z kobietą” (J 4, 27) nawet samych kobiet (rozmowa
z Samarytanką, której przedstawia sprawy Boże – J 4, 1-42), bronił je (nie pozwolił na ukamienowanie J 8, 1-11), a przede wszystkim dostrzegał ich wrażliwość,
dobroć (wdowa, która oddała całe swoje utrzymanie Mk 12, 41-44, kobieta, która
namaściła Go przed męką J 12, 1-11) oraz bezgraniczne zaufanie i wiarę okazywane Bogu (uzdrowienia kobiet np. Łk 13,10-17; Mk 1, 29-31; 5, 21-34; Mt 15, 21-28). Tym, które
żałowały swoich grzechów, udzielał przebaczenia (np. nawrócona grzesznica
– Łk 7, 36-50). Kobiety poruszone nauką Chrystusa i świadome przywróconej
im godności płakały, widząc Jego mękę (Łk 23,27) i pozostały Mu wierne aż po
sam krzyż (J 19,25; Mt 27,55). Miały w sobie więcej odwagi niż Apostołowie. To one
również pierwsze dowiedziały się o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28,1-10; Łk
24,1-11). Maria Magdalena zaś jest nazywana „apostołką Apostołów”, ponieważ
przed nimi spotkała się ze zmartwychwstałym Jezusem i pierwsza dała o Nim
świadectwo Apostołom (J 20,1-18).
Pomimo tak szczególnego traktowania kobiet, Pan Jezus jednak żadnej z nich
nie powołał do grona dwunastu Apostołów, ani żadna z nich nie uczestniczyła
w ostatniej wieczerzy. Taka była Jego wola. Od samego początku przewidział
w swoim Kościele dla kobiet inne zadanie, niż sprawowanie funkcji kapłańskich.
Tradycja Kościoła pierwszych wieków również zachowała kapłaństwo dla mężczyzn. Z tych względów w Kościele katolickim księżmi są tylko mężczyźni. Jest
jeszcze jeden powód, dla którego tak właśnie jest. Syn Boży,
przychodząc na świat, wcielił się w ciało mężczyzny, a nie
kobiety. Kapłan zaś sprawuje ofiarę Mszy świętej nie w swoim imieniu, ale w osobie Jezusa Chrystusa – reprezentuje Go.
Zastanawiając się nad tym, jakie zadania mają w Kościele spełniać kobiety, trzeba również przeanalizować
teksty św. Pawła, w których nakazuje im milczenie: 1 Kor
14, 33-35; 1 Tm 2, 11-12. Ograniczenia, o jakich pisał apostoł,
były uwarunkowane ówczesną kulturą oraz zasadami
społecznymi. W gminie korynckiej doszło dodatkowo
do zamieszania i podziałów, dlatego św. Paweł wzywa
korynckich chrześcijan, aby ich spotkania liturgiczne
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były prowadzone godnie i przyzwoicie.
Doktor Kościoła – tytuł nadaOznacza to, że zakaz, o którym pisał,
wany świętemu, który żyjąc na
odnosił się do konkretnego czasu i syziemi, wniósł znaczący wkład
tuacji. Te ograniczenia nie obowiązują
w rozumienie Boga i istoty chrzejuż w czasach dzisiejszych. Św. Paweł,
ścijaństwa. Może go otrzymać
wypowiadając się na temat relacji jaosoba żyjąca w każdej epoce.
kie obowiązują pomiędzy mężczyzną
i kobietą, z całym przekonaniem głosi
prawdę o takiej samej godności każdej
osoby ludzkiej: Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie

jest bez mężczyzny. Jak bowiem kobieta powstała z mężczyzny, tak mężczyzna
rodzi się przez kobietę. Wszystko zaś pochodzi od Boga. (1 Kor 11, 11-12); Wszyscy
bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo
wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się
w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka
wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś
jednym w Chrystusie Jezusie. (Ga 3, 26-28) To nauczanie jest zgodne z zasadniczą

prawdą, która jest zapisana na samym początku Pisma Świętego, a od której
rozpoczęliśmy ten temat:
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. (Rdz 1, 27)

Analizując historię Kościoła, można dostrzec, jak znaczącą i odpowiedzialną
rolę wypełniały w nim kobiety, które prowadząc życie świeckie lub konsekrowane zakładały katolickie szkoły, śpiewając w chórach i grając na instrumentach; przygotowywały, uświetniały oraz brały udział w liturgii; fundowały
powstawanie wyższych uczelni; kształciły się zdobywając teologiczną wiedzę;
prowadziły naukowe wykłady; uczyły małe dzieci katechezy; troszczyły się
o najbiedniejszych; zakładały szpitale i przytułki; rozdawały głodnym jedzenie;
wydawały katolickie pisma oraz pisały do nich artykuły, prowadziły katolickie
stacje radiowe i telewizyjne oraz pisały katolickie książki, a przede wszystkim
troszczyły się o to, aby ich rodziny prowadziły święte życie.
Duch Święty nawet w czasach, kiedy kobiety były najbardziej wykluczane,
udzielał im łask prowadzących cały Kościół ku odnowie duchowej oraz koniecznym reformom. Cztery z nich znalazły się w gronie najwybitniejszych
doktorów Kościoła. Są to:
II. bronić prawd wiary
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 św. Katarzyna ze Sieny 33 l. (1347–1380), patronka Europy – z niespotykaną odwagą przemawiała w imieniu
Chrystusa do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży,
wzywając ich, aby wrócili z Awinionu do Rzymu. Obdarzona stygmatami mediatorka i orędowniczka pokoju.
Jej wspomnienie obchodzimy 29 kwietnia.

 św. Teresa od Jezusa Wielka (z Avila)
67 l. (1515–1582) – w dwudziestym roku
życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek, w którym panowało ówcześnie wielkie rozluźnienie
obyczajów. Przeżywana choroba umożliwiła jej poznanie
znikomości świata i nauczyła ją rozumieć cierpienie. Pogłębiła w niej życie duchowe i mistyczne zjednoczenie z Bogiem. Modlitwa była dla niej bramą, która prowadziła do
„twierdzy wewnętrznej”. Cały czas zachowała praktyczny
i rzeczowy umysł. Po dwudziestu latach pobytu w klasztorze
przeprowadziła w nim gruntowną reformę Karmelu, a tym
samym jego duchową odnowę. Aby tego dokonać musiała
pokonać wiele trudności i sprzeciwów – doświadczyła nawet
aresztu domowego i oskarżenia przed inkwizycją. Jej nieugięta postawa
zachęciła do działania św. Jan od Krzyża, który w porozumieniu ze św.
Teresą doprowadził do reformy męskiej gałęzi Karmelu. Jej wspomnienie
obchodzimy 15 października.
 św. Teresa od Dzieciątka Jezus Mała (z Lisieux) 24 l.
(1873–1897) – przyjmując Komunię św., z radością
powtarzała: „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Jezus”.
W wieku 13 lat w czasie bożonarodzeniowej pasterki
przeżyła „całkowite nawrócenie”. Postanowiła całkowicie poświęcić się Jezusowi i sprawie zbawienia dusz.
Przestały ją interesować przyjemności i ziemskie zabawy,
a najważniejsza stała się rozmowa z Bogiem. W modlitwie uprosiła przedśmiertne nawrócenie miejscowego
zbrodniarza, który stał się dla niej „pierwszym synem.”
W wieku 16 lat wstąpiła do Karmelu z postanowieniem: „Chcę być świętą”,
a swoją drogę zakonną streściła w zdaniu: „Przybyłam tutaj, aby zbawiać
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dusze, a nade wszystko, by się modlić za kapłanów”. Zawsze starała się
dokładnie wypełniać swoje wszystkie, nawet najdrobniejsze obowiązki.
Była to dla niej „mała droga dziecięctwa Bożego”, w której oddała się
Bogu jako ofiara za zbawienie świata. Swoje przeżycia i cierpienia opisała
w książce Dzieje duszy. Jej wspomnienie obchodzimy
1 października.
 św. Hildegarda z Bingen 81 l. (1098–1179) – w młodości została poświęcona Kościołowi i oddana do
zakonu benedyktynek, w którym wkrótce została
przeoryszą. Gruntowne wykształcenie umożliwiło
jej wszechstronny rozwój, a w późniejszym wieku
prowadzenie rozważań z zakresu teologii, filozofii
i historii naturalnej. Jej rady zasięgali biskupi, papieże
i władcy. Głosiła kazania i prowadziła wykłady. Pisała
dzieła poświęcone medycynie, historii naturalnej
i lecznictwie, które przyniosły jej miano pierwszej
niewiasty pośród lekarzy i przyrodników Niemiec. Komponowała utwory muzyczne, ponieważ uważała, że śpiew, tak jak modlitwa, przybliża
człowiekowi zbawienie. Dopiero w wieku 42 lat przyznała się do swoich
doświadczeń mistycznych i wizji, które spisała w dziełach: Poznaj ścieżki
Pana, Poznaj drogi Pana, Księga zasług życia i Księga dzieł Bożych. W sztuce
moralnej O sztuce cnoty skrytykowała panującą w Kościele rozwiązłość
i domagała się większego uznania roli kobiet. Jej wspomnienie obchodzimy 17 września.
Na przestrzeni wieków tak samo istotną rolę w Kościele odegrały wszystkie
znane i nieznane z imienia kobiety, które kochając Boga i bliźniego wykonywały to wszystko, co było w danym czasie i danym miejscu potrzebne – od
przygotowania naczyń liturgicznych, przez podanie kromki chleba głodnemu,
po chrześcijańskie wychowywanie swoich dzieci.
? Jakie są zadania kobiet w Kościele?
Kobiety, prowadząc życie świeckie lub konsekrowane, mogą w Kościele wypełniać wiele zadań budujących: prowadzić katolickie szkoły, przygotowywać,
uświetniać oraz brać udział w liturgii, kształcić się na katolickich uczelniach,
uczyć katechezy, prowadzić stacje Caritas, prowadzić teologiczne wykłady,
prowadzić katolickie pisma oraz pisać do nich artykuły, prowadzić katolickie
stacje radiowe i telewizyjne oraz pisać katolickie książki, a przede wszystkim
troszczyć się o to, aby ich rodziny prowadziły święte życie.

II. bronić prawd wiary
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29. Zadania kobiet w Kościele

1. Przeżyj miesiąc świętych kobiet. Każdego dnia przeczytaj żywot jednej
z błogosławionych i świętych kobiet, które na przestrzeni wieków zmieniały
obraz Kościoła. Czego nas uczą swoim życiem i swoją śmiercią?
Najświętsza Maryja

bł. Bronisława

św. Scholastyka

św. Faustyna Kowalska

św. Rita z Casia

św. Matka Teresa z Kalkuty

św. Joanna Beretta Molla

bł. Maria Merkert

św. Joanna d’Arc

św. Kinga

św. Jadwiga Królowa Polski

św. Maria Goretti

św. Jadwiga Śląska

św. Brygida z Kildare

św. Brygida Szwedzka

św. Agata

św. Bernadetta

św. Elżbieta Węgierska

bł. Karolina Kózkówna

św. Cecylia

św. Agata Kim A-gi

św. Hiacynta Marto

św. Klara

bł. Maria Quattrocchi

św. Teresa Benedykta od Krzyża

św. Helena

św. Zelia Martin

św. Monika

św. Franciszka Rzymianka

bł. Chiara Luce Badano

2. Przeczytaj drugi punkt Listu Jana Pawła II do kobiet.
3. Zastanów się i napisz, jakie zadania w Kościele może wypełniać uczennica
klasy VIII.
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30. Obraz Kościoła w Ewangelii i mass mediach
Mass media to środki masowego przekazu informacji
oraz kształtowania opinii publicznej. We współczesnych
czasach są to głównie internetowe portale informacyjne
oraz społecznościowe, a także tradycyjna prasa, radio i telewizja. Często pojawiają się w nich wiadomości związane
z Kościołem oraz artykuły, w których różni reporterzy
przedstawiają swoje zdanie na temat funkcjonowania i prowadzenia Kościoła. Wielokrotnie przygotowują je osoby,
które same do Kościoła nie należą i wiedzą o nim bardzo
mało, jednak mają się w tej kwestii za prawdziwych znawców. Wspólnota Kościoła jest jak witraż, aby zobaczyć jego
prawdziwe piękno, trzeba wejść do środka. Z zewnątrz widać
tylko niewiele. Przygotowywane reportaże najczęściej potwierdzają ludzkie potrzeby związane z życiem duchowym,
ponieważ fakt, że człowiek posiada pierwiastek duchowy
jest powszechnie dostrzegany i akceptowany. Jednak pod
pozorem troski o ludzkie potrzeby duchowe, których źródłem jest pragnienie Boga, podpowiadają, że Kościół wcale nie jest ludziom potrzebny, a rozwój duchowy to ich prywatna sprawa. Często mass media ukazują
Kościół wyłącznie negatywnie, jako ogólnoświatową instytucję, w której nie ma
Boga, a jest tyko uprzywilejowana grupa osób, która wykorzystuje pozostałych
zaspokajając wyłącznie swoje materialne potrzeby oraz ukrywając najcięższe
grzechy księży. Gdy ktoś popełnia zło w Kościele, to trzeba dziękować Bogu za
ludzi jasno i zdecydowanie przedstawiających prawdę, którą ktoś próbuje ukryć,
ponieważ przyznanie się do grzechu jest pierwszym krokiem prowadzącym do
nawrócenia i zadośćuczynienia. Jeżeli jednak ktoś przedstawia tylko to, co jest
złe w Kościele, to przedstawia nieprawdziwy obraz Kościoła, ponieważ Kościół
to przede wszystkim wspólnota prawdziwych uczniów zgromadzonych wokół
Chrystusa, który jest Jego Głową, pragnąca żyć zgodnie z Jego nauką, budując
już tu na ziemi Królestwo Boże. Dzięki działaniu Ducha Świętego Kościół istnieje
od 2000 lat, pomimo grzechów popełnianych przez osoby należące do niego
oraz wrogich ataków jego przeciwników. Pan Bóg, gdy zachodziła taka potrzeba,
powoływał ludzi, którzy pokorą, ubóstwem i posłuszeństwem odbudowywali
Jego wspólnotę. Jednym z nich był św. Franciszek, który w 1206 r. usłyszał wezwanie: „Franciszku napraw mój Kościół”. Św Franciszek najpierw zrozumiał
te słowa dosłownie i zaczął naprawiać mały, zniszczony kościół św. Damiana,
później odkrył, że chodzi o odnowę całej wspólnoty Kościoła – Ludu Bożego.
II. bronić prawd wiary
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Jaki jest więc Kościół – wspólnota, która jest Bożym
Ludem?
 Działa w nim Duch Święty, zapewniający prawdziwość głoszonej nauki
Od samego początku do Kościoła należeli ludzie, którzy
wszystkie swoje zdolności i umiejętności intelektualne
poświęcili na rozważania wyznawanej wiary. Należą do
nich m.in.: św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu, św. Jan od Krzyża, św. Teresa
Benedykta od Krzyża, św. Jan Paweł II oraz papież Benedykt XVI.
 Zna ludzką naturę
Przyjmując słowo Boże spisane w Piśmie świętym, wie jaki jest
Boży plan stworzenia oraz zbawienia człowieka, który popełnił
grzech pierworodny. Wie, że przemijająca pogoń za władzą, bogactwem i przyjemnością zawsze pozostawia w ludziach pustkę.
Chrystus Pan przyszedł na świat, aby przywrócić im utraconą
godność dzieci Bożych. Kościół chroni właśnie tę wyjątkowość
człowieka i stoi na straży jej nienaruszalności. W sakramentach
umożliwia ludziom powrót do Boga i życie w komunii z Nim pomimo tego, że grzech pierworodny osłabił ich wolę. Prowadzi ludzi
drogą zbawienia do wiecznego nieba, umacniając w nich wiarę,
nadzieję i miłość oraz pomagając wytrwać w dobrym pomimo
doświadczanych niepokojów i rozterek. Chroni przed drogami prowadzącymi
do zagłady, które człowiek tak często wybiera, gdy idzie przez życie samotnie,
bez wspólnoty i prowadzących ją pasterzy.
 Jest otwarty dla grzeszników
Mogą do niego przyjść ludzie pyszni, chciwi, zazdrośni, źli, leniwi oraz ci, którzy cudzołożą, oczerniają, kłamią, kradną i nie znają umiaru.
Dlaczego? Ponieważ Chrystus oddał swoje życie,
aby zadośćuczynić za ich grzechy. Daje prawdziwą
wolność tym, którzy przyznają się do swojej grzeszności, chcą nawrócić się i iść za Nim drogą świętości.
W domu Lewiego Jezus powiedział do uczonych w Piśmie, którzy zarzucali mu, że siedzi za stołem razem
z grzesznikami i celnikami: «Nie potrzebują lekarza

zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem
powołać sprawiedliwych, ale grzeszników». (Mk 2, 17)
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 Jest odważny
Nieprzerwanie broni i działa na rzecz najsłabszych ludzi, tych, którym świat odmawia
nawet podstawowego prawa do życia. Widzi
biedę samotnych i opuszczonych – karmi
ich, daje im miejsce do spania i przywraca
utraconą godność dziecka Bożego. Nie boi
się osób niepełnosprawnych, cierpiących na
nieuleczalne choroby, żebraków i cudzoziemców. Widzi ich, jest z nimi w cierpieniu,
pociesza i przywraca nadzieję.
 Prowadzi do spotkania z Bogiem
Podstawowym zadaniem Kościoła jest prowadzenie
ludzi do prawdziwego spotkania z Bogiem. Chrystus
chce być obecny w każdej chwili życia człowieka, od jego
poczęcia, aż po powrót do domu Ojca w chwili śmierci.
Przystępując do nich, każda osoba należąca do Kościoła
może rozwijać w sobie i jednocześnie umacniać przyjaźń
łączącą ją z Chrystusem. W ten sposób jego przynależność do wiecznego królestwa Bożego rozpoczyna się już
w czasie doczesnego życia na ziemi. Śmierci zmienia się
tylko sposób, jaki łączy Boga Ojca z Jego dziećmi.
 Jest prawdziwy
Jezus Chrystus oddał życie za zbawienie
każdego człowieka, prawdziwie zmartwychwstał i żyje. To największa tajemnica wiary,
na której wszystko się opiera – doczesność
i wieczność, grzeszność i świętość. Sprawiedliwy Bóg jest jednocześnie nieskończenie
miłosierny – oddaje życie za swoje dzieci.
Nie można go jednak do końca zrozumieć.
Pozostanie tajemnicą, której ludzki umysł
nigdy do końca nie pojmie, podobnie jak nie
można wszystkiego sprawdzić w wierze. W przeciwnym wypadku wiara nie
byłaby wiarą, ale nauką. Podobnie w miłości trzeba zaufać i uwierzyć drugiej
osobie, że prawdziwie kocha, choć nie można tego w żaden sposób sprawdzić.
II. bronić prawd wiary

29

30. Obraz Kościoła w Ewangelii i mass mediach

? Jak odnosić się do przedstawianego w mediach wizerunku Kościoła?

Do medialnego obrazu Kościoła należy nabrać odpowiedniego dystansu i nie
przyjmować wszystkiego bezkrytycznie. Trzeba być w Kościele
i w nim żyć oraz aktywnie w nim działać. Tylko doświadczenie
prawdziwej Bożej miłości i życia nauką Chrystusa może doprowadzić człowieka do zaakceptowania Kościoła i nawrócenia
się. To, jaki Kościół jest, zależy od każdej osoby należącej do
niego – przede wszystkim ode mnie zależy, czy drugi człowiek
doświadczy w Kościele Bożej miłości.

Kościół to CHRYSTUS, JA i TY – MY, nie ONI
„MY” Kościoła tworzą wszyscy uczniowie podążający za
Chrystusem:
dzieci, siostry zakonne, kapłani, dorośli, zakonnicy. „ONI”?
1. Sprawdź, co oznacza skrót eKAI. Napisz, jakie informacje możesz znaleźć
na tej stronie.
2. Napisz modlitwę, w której poprosisz o świętość kapłanów. Wymień w niej
cechy i postawy, jakie są im potrzebne.
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