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Benedykta
XVI planu?
Kim jestemPontyfikat
w perspektywie
Bożego

Obecnie jesteśmy pod wrażeniem ujmującej osobowości oraz apostolskiego zapału
papieża Franciszka. Niedawne uroczystości związane z kanonizacją św. Jana Pawła II
przypomniały nam jakże bliskiego naszym sercom Ojca Świętego, który wychował całe
pokolenie. Nie możemy jednak zapominać o Benedykcie XVI, którego pontyfikat trwał
niespełna osiem lat. To krótko w porównaniu z dwudziestosześcioletnią papieską posługą jego wielkiego poprzednika, ale jego zasługi dla Kościoła i świata wcale nie są małe.
Bardzo cenił go Jan Paweł II.
Zdążył też w ciągu tych kilku lat zdobyć serca młodzieży pielgrzymującej wraz z nim
do różnych miast na Światowe Dni Młodzieży i słuchającej go z uwagą.
Przypomnijmy kilka dat z życiorysu papieża Benedykta.
Joseph Ratzinger – ur. 16 kwietnia 1927 w Marktl
1943-1945 – służba wojskowa
1951 – święcenia prezbiteratu
1951-1977 – kariera naukowa
1977-2005 – kardynał
1981-2005 – prefekt Kongregacji Nauki Wiary
19 kwietnia 2005 – 28 lutego 2013 – 265. papież Benedykt XVI,
pierwszy od XV wieku, który zrzekł się dobrowolnie tego urzędu.

100

„Dziś zapraszam was do wspólnej modlitwy za Jego Świątobliwość Benedykta
XVI, człowieka wielkiej odwagi i pokory”.

Nauczanie Benedykta XVI to przede wszystkim jego oficjalne dokumenty:
– 3 encykliki:
Deus caritas est (Bóg jest miłością),
Spe salvi (Nadzieja zbawienia),
Caritas in veritate (Miłość w prawdzie)
– 4 adhortacje,
– 6 konstytucji apostolskich,
– 18 motu proprio,
a także książki:
Jezus z Nazaretu (3 tomy),
Boża rewolucja,
Światłość świata.
Papież ten odbył 24 podróże apostolskie,
w tym raz był w Polsce, w dniach: 25-28 maja
2006 i 3 razy uczestniczył w Światowych
Dniach Młodzieży:
w Kolonii (2005),
w Sydney (2008),
w Madrycie (2011).
Benedykt XVI pisał orędzia na Światowe Dni Młodzieży (w latach, w których nie
obchodzi się ich na skalę ogólnoświatową, przeżywane są w diecezjach).
Orędzia te zawierają wiele wskazań i podpowiedzi, jak budować swoje życie na Chrystusie w ustanowionym przez Niego Kościele.

Pomyśl
Najważniejsze tematy nauczania Benedykta XVI skierowanego do młodzieży:
1. Wy jesteście nowym pokoleniem apostołów
„Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych
wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół,
tego od was oczekuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie!”.
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(Papież Franciszek, tweet na portalu @pontifex, 11 lutego 2014)

(Orędzie na XXI Światowy Dzień Młodzieży 2006)

2. Nie ma miłości bez czystości
„Uczenie się miłości we dwoje to wspaniałe doświadczenie, wymagające jednak
trudnych przygotowań. Okres narzeczeństwa, zasadniczy dla formowania się
pary młodych, jest czasem oczekiwania i przygotowania, który należy przeżywać w czystości gestów i słów. Pozwala to dojrzewać wzajemnej miłości, trosce
i wrażliwości na potrzeby drugiego”.
(Orędzie na XXII Światowy Dzień Młodzieży 2007)

3. Boże Przykazania – to szkoła prawdziwej wolności
„Bóg daje nam przykazania, bo chce nas wychować do prawdziwej wolności,
bo chce razem z nami budować królestwo miłości, sprawiedliwości i pokoju.
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Słuchanie ich i stosowanie w życiu nie oznacza alienacji, ale znalezienie drogi
prawdziwej wolności i miłości, ponieważ przykazania nie ograniczają szczęścia,
ale pokazują, jak je znaleźć”.
(Orędzie na XXV Światowy Dzień Młodzieży 2010)

4. Wiara nie jest dla samotników
„Nasza osobista wiara w Chrystusa, zrodzona z dialogu z Nim, jest złączona
z wiarą Kościoła. Nie jesteśmy odosobnionymi wierzącymi, lecz przez chrzest
jesteśmy członkami tej wielkiej rodziny, i to właśnie wiara wyznawana przez
Kościół daje pewność naszej wierze osobistej”.
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(Orędzie na XXVI Światowy Dzień Młodzieży 2011)

5. Radośni chrześcijanie to wiarygodni chrześcijanie
„Przede wszystkim do was, młodzi uczniowie Chrystusa, należy pokazywanie
światu, że wiara przynosi radość i prawdziwe, pełne i trwałe szczęście. Jeśli
zaś chrześcijański styl życia wydaje się czasem ponury i nudny, powinniście
jako pierwsi ukazywać radosne i szczęśliwe oblicze wiary”.
(Orędzie na XXVII Światowy Dzień Młodzieży 2012)

Zapamiętaj
„Bóg jest miłością. Człowiek, który zapomina o Bogu, traci nadzieję i staje się
niezdolny do kochania swego bliźniego. Dlatego pilnie trzeba dawać świadectwo o obecności Boga, aby każdy mógł jej doświadczyć: chodzi o zbawienie
ludzkości i o zbawienie każdego z nas. Każdy, kto zrozumie tę konieczność,
będzie musiał zawołać wraz ze św. Pawłem: «Biada mi (...), gdybym nie głosił
Ewangelii!» (1 Kor 9, 16)”.
(Benedykt XVI)

Śpiew
Zbudowani na Chrystusie
Zbudowani na Chrystusie
W Nim zakorzenieni
Mocni w wierze i wdzięczni
Bo On jest źródłem życia
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie
Ani śmierć, ani życie, utrapienie i prześladowanie
Nic nas nie zdoła odłączyć od Ciebie
Ale we wszystkim tym odnosimy pełnię zwycięstwa
Dzięki Temu, który nas umiłował
Alleluja, Alleluja /x3
(Pieśń polskich pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w Madrycie 2011)

Zadanie
Na podstawie encykliki Deus caritas est wymień i krótko scharakteryzuj omawiane
w niej rodzaje miłości.
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