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Przygotowanie wspólnoty parafialnej w Tarnowie Podgórnym na Rok Wiary zapowiedziany przez Papieża
Benedykta XVI. Cz.11

11. Cenną i niezbędną pomocą w uzyskaniu dostępu do systematycznej wiedzy na temat treści wiary jest
dla wszystkich Katechizm Kościoła Katolickiego. Jest to jeden z najważniejszych owoców II Soboru
Watykańskiego. W Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum nie przypadkiem podpisanej w trzydziestą
rocznicę otwarcia II Soboru Watykańskiego, papież Jan Paweł II napisał: „Katechizm przyczyni się w
znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego, .... Uznaję go za pewną normę nauczania wiary, jak
również za pożyteczne i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej”.
Właśnie w tej perspektywie Rok wiary powinien wyrazić wspólne zobowiązanie do ponownego odkrycia i
studium podstawowych treści wiary, które znajdują w Katechizmie Kościoła Katolickiego swą
systematyczną i organiczną syntezę. Staje się tutaj faktycznie widoczne bogactwo nauczania, jakie Kościół
przyjął, strzegł i oferował na przestrzeni dwóch tysiącleci swej historii. Od Pisma Świętego do Ojców
Kościoła, od mistrzów teologii po świętych, którzy przeszli przez wieki, Katechizm przedstawia trwałą
pamięć tak wielu sposobów, w których Kościół rozważał swą wiarę i dokonał postępu doktrynalnego, aby
dać wiernym pewność w ich życiu wiary.
W samej swojej strukturze, Katechizm Kościoła Katolickiego przedstawia rozwój wiary, poruszając nawet
wielkie kwestie życia powszedniego. Strona po stronie, odkrywa się, że to, co jest przedstawione, nie jest
jakąś teorią, ale spotkaniem z konkretną Osobą, która żyje w Kościele. Po wyznaniu wiary następujące
wyjaśnienie życia sakramentalnego, w którym Chrystus jest obecny, działa i nadal buduje swój Kościół. Bez
liturgii i sakramentów, wyznanie wiary nie miałoby skuteczności, gdyż zabrakłoby łaski, która wspiera
świadectwo chrześcijan. Podobnie, nauczanie Katechizmu na temat życia moralnego nabiera swego pełnego
znaczenia, jeżeli umieszczane jest w kontekście wiary, liturgii i modlitwy.
Kolejny numer Papieskiego Pisma prowadzi nas w stronę Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ta wspaniała
NIEBIESKA księga, opublikowana przed 20 laty stała się jednym z najważniejszych owoców Soboru Watykańskiego II.
Papież Benedykt przypomina, że dzięki Katechizmowi wierzący w Kościele mają okazję zapoznać się z prawowierną
treścią wiary. Katechizm jasno pokazuje w co wierzy Kościół Katolicki. Dla Naszego Papieża Rok wiary staje się
wyzwaniem dla całego Kościoła aby odkryć przez studium części Katechizmu istotne prawdy wiary. Warto zauważyć,
że sam układ katechizmu ma już pewne katechetyczne nastawienie. Pokazuje on drogę rozwoju wiary. Część
pierwsza Katechizmu to Wyznanie Wiary. Dla Ojca Świętego lektura Wyznania Wiary jest jak spotkanie z Żyjącą
OSOBĄ. Druga część to pokazanie źródła siły jakim są sakramenty święte, poprzez które Pan może udzielać
Wierzącym swojej łaski. Trzecia część przedstawia wizję chrześcijańskiego życia jako życia, które jest prowadzone w
Chrystusie i mocą Chrystusowego Ducha. Ostatnia czwarta część katechizmu pokazuje życie modlitwy i jawi się jako
przewodnik po chrześcijańskiej modlitwie. To na razie tyle. Później postaramy się poznawać poszczególne części
NIEBIESKIEJ „książeczki”.
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