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ogłaszający Rok Wiary.
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Moi drodzy! Zapraszam Was do wspólnej lektury papieskiego listu. Możemy wspólnie
przygotowywać się na przeżycie „Roku wiary”. Postaram się pod każdym punktem napisać
krótką refleksję, medytację, może będzie dla Was pomocą w zapoznaniu się z papieskim
pismem. Nasza Wspólna lektura jest realizację wskazania, które ukazało się w nocie
Kongregacji Nauki i Wiary: „W przygotowaniu do Roku Wiary, wszystkich wiernych zachęca
się do czytania i uważnej medytacji Listu apostolskiego Porta fidei Ojca Świętego Benedykta
XVI”. Niech ta wskazówka płynąca ze Stolicy Apostolskiej doda nam ducha w uważnym
studium i medytacji. Szalom Wasz w Jezusie prezbiter Adam
.

1.”PODWOJE WIARY” ( por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wprowadzają nas
one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają na wejście do Jego Kościoła. Próg ten
można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce pozwala się kształtować
łaską, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drogę, która
trwa całe życie. Zaczyna się ona chrztem (por. Rz 6, 4), dzięki któremu możemy przyzywać
Boga zwracając się do Niego jako do Ojca, a kończy wraz z przejściem poprzez śmierć do
życia wiecznego, które jest owocem zmartwychwstania Pana Jezusa, który wraz z darem
Ducha Świętego, pragnął włączyć w Swą własną chwałę tych, którzy w Niego wierzą (por.
J 17, 22). Wyznawanie wiary w Trójcę Świętą - Ojca, Syna i Ducha Świętego – jest
równoznaczne z wiarą w jednego Boga, który jest miłością (por. 1 J 4, 8): Ojca, który w
pełni czasów posłał swego Syna dla naszego zbawienia; Jezusa Chrystusa, który w
tajemnicy Swej śmierci i zmartwychwstania odkupił świat, Ducha Świętego, który
prowadzi Kościół poprzez wieki w oczekiwaniu na chwalebny powrót Pana.

Tłumacz nie ułatwia zadania przyswojenia sobie treści dokumentu zamiast
„podwoje wiary” można przecież posłużyć się używanym po dziś dzień
słowem DRZWI. I tym słowem ja będę się posługiwał. Całość pierwszego
punktu zakłada istnienie 2 światów, które znajdują się po dwóch stronach
DRZWI. Można je zawsze przejść, ale ważny jest kierunek. Za drzwiami po
stronie Kościoła, znajduje się droga, która trwa całe życie. Wejście na drogę
dokonuje się jako odpowiedź na głoszone Słowo Boże któremu towarzyszy
zgoda na działanie łaski Bożej w sercu. Papież pokazuje punkt który
rozpoczyna ziemski etap drogi – chrzest i punkt przejścia z tego świata jakim
jest śmierć. To co jest potem to życie wieczne. Kroczenie po drodze jest
związane z wyznaniem wiary w Jednego Boga w Trzech Osobach. Na koniec
zwracam uwagę na jasne przedstawienie przez Papieża działania
poszczególnych osób Trójcy Świętej. Sami odpowiedzcie sobie na pytania:
Co zrobił Ojciec? Co zrobił Syn? I czym dziś się zajmuje Duch Święty? Cdn.

