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Kościół katolicki w Polsce
Kim
w perspektywie
najestem
przełomie
tysiącleci Bożego planu?

„Nowe stulecie i nowe tysiąclecie rozpoczynają się w świetle Chrystusa. Nie
wszyscy jednak widzą to światło. Naszym zadaniem, porywającym i trudnym,
jest być Jego «odblaskiem»”.
(Jan Paweł II, Novo millennio ineunte, 54)

Wiek XX otworzył nam nowe perspektywy panowania nad światem, pozostawiając
jednocześnie bolesne piętno zbrodniczych ideologii (faszyzm, komunizm) i niespotykaną
w dziejach liczbę męczenników. Sytuacja Kościoła w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
łączy się z ostrym ścieraniem się postaw religijnych i antyreligijnych, wartości ewangelicznych z laickimi – odrzucającymi Boga. Nieustannie jednak dokonuje się przełom,
którego jesteśmy świadkami i uczestnikami.
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Bogna
(www.wiara.pl)

Wypada także docenić akcję, w której młodzi deklarowali swoje „nie biorę, jestem
wolny od narkotyków”, przygotowaną jako dar dla papieża Benedykta z okazji jego pobytu
w Polsce od 25 do 28 maja 2006.
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Kościół na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia tworzą również wierzący, którzy
nazwani zostali pokoleniem JP II i B XVI. Różni się ono od ogółu katolików w Polsce
odważnym manifestowaniem swojej wiary. Ich poczucie solidarności widoczne było podczas przeżywania śmierci Jana Pawła II (wspólna modlitwa w intencji Papieża, pochody
i marsze, czuwania). Potrafią spontanicznie zorganizować różnego rodzaju akcje religijne
związane również z osobą Benedykta XVI (np. oczekiwanie na niego pod oknem przy
ul. Franciszkańskiej w Krakowie). To tylko strona zewnętrzna ich działań, istotniejsze jest
jednak promowanie wartości chrześcijańskich i życie nimi.
„Mam 35 lat i uważam się za pokolenie JP II. Miałam kilka lat, gdy Go wybrano
papieżem i było dla mnie zawsze oczywiste, że nim jest, jestem więc pokoleniem JP II
bardziej niż pokolenie Barbie, playstation i MTV. A czy śmierć Jana Pawła II coś we mnie
zmieniła? Szczerze powiedziawszy – tak. Wpierw postanowiłam dokładniej postudiować
Jego teksty, ale stwierdziłam, że są dla mnie zbyt trudne... Trzeba mieć łeb jak sklep, żeby
je zrozumieć. Zmieniłam więc podejście – zadałam sobie pytanie, co najbardziej ze słów
Jana Pawła II do mnie osobiście przemawia, i stwierdziłam, że nawoływanie do budowania
cywilizacji życia i przeciwstawiania się cywilizacji śmierci. Dlatego zaangażowałam się
w ruch pro-life. Sama jestem matką dwójki dzieci i wiem, jak delikatne są, bezbronne,
i jak bardzo potrzebują miłości już od momentu, gdy rozwijają się pod sercem mamy.
Warto walczyć o dobro niewinnych, którzy sami nie mogą się obronić”.

Młodzi podczas spotkania z Benedyktem XVI, 27 maja 2006 (Błonia krakowskie)
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Pięknym działaniem jest Ruch Czystych Serc, w którym młodzież zobowiązuje się żyć
w czystości aż do sakramentalnego małżeństwa. Osoby te świadomie i z pełnym przekonaniem odrzucają współżycie przedślubne, a co z tym się łączy – antykoncepcję i aborcję.
Kolejną postawę wiary reprezentują członkowie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Podejmują oni dobrowolną abstynencję, rezygnując z kupowania i picia alkoholu oraz
podawania go innym. Krucjata wprawdzie działa już wiele lat, mając duży wpływ na
trzeźwość Polaków, teraz jednak również wielu młodych chętnie podejmuje taką decyzję.
Manifestacją wiary ludzi młodych są doroczne spotkania na Polach Lednickich.
Oprócz spontanicznych działań wynikających z potrzeby serca młodych ludzi oraz
akcji organizowanych przez duszpasterzy, należy też pamiętać o systematycznej katechezie, którą Kościół stale prowadzi. Miejscem takiej katechezy jest przede wszystkim parafia
a także chrześcijańska rodzina i szkoła. Wszystkie te formy są nieustannie doskonalone,
by rozbudzone duchowo pokolenie przełomu tysiącleci nie musiało szukać szczęścia po
omacku, ale by zawsze miało przed oczyma Chrystusa – jako cel swych poszukiwań
i w sercu Ewangelię – jako drogę do tego celu.

Pomyśl
„Odkryjcie wasze chrześcijańskie korzenie, uczcie się historii Kościoła, pogłębiajcie znajomość duchowego dziedzictwa, które wam zostało przekazane,
naśladujcie świadków i mistrzów, którzy was poprzedzili! Jedynie pozostając
wiernymi Bożym przykazaniom, Przymierzu, które Chrystus przypieczętował
własną krwią przelaną na krzyżu, będziecie mogli być apostołami i świadkami
nowego tysiąclecia.
Drodzy młodzi (…)! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca. Macie
rację, gdy nie godzicie się na nijakie rozrywki, przelotne mody i propozycje,
które was umniejszają. Jeśli zachowacie wielkie pragnienie Boga, zdołacie
uniknąć przeciętności i konformizmu, tak rozpowszechnionych w naszym
społeczeństwie”.
(Jan Paweł II, Orędzie na XVII Światowy Dzień Młodzieży 2002, 2)

Zapamiętaj
„Gdzie On gości, gdzie gości Jezus, tam jest pokój i prawdziwe wesele!
Zawierzcie Mu: On Was nie opuści.
Jeszcze jedno zdanie, które musicie zapamiętać. Są to słowa Matki Bożej,
która tak mówi do sług weselnych: «cokolwiek wam rzecze, to czyńcie». Ja
to dzisiaj powtarzam do was: cokolwiek Wam rzecze On, Chrystus, to czyńcie
– niech zawsze On będzie z wami.
I wy zostańcie Mu wierni na Lednicy, i na wszystkich Lednicach Polski i świata!”
(Jan Paweł II, Przesłanie do młodzieży w Lednicy, 18 maja 2002)

Zadanie
1. Scharakteryzuj jedno z zadań postawionych przez Jana Pawła II przed młodzieżą.
2. Wylicz cechy domu rodzinnego, za którym tęsknisz.
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