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Przygotowanie wspólnoty parafialnej w Tarnowie Podgórnym na Rok Wiary zapowiedziany przez Papieża
Benedykta XVI. Cz. 7

7. „Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5, 14): miłość Chrystusa wypełnia nasze serca i pobudza nas do
ewangelizacji. Dzisiaj, tak jak wówczas, wysyła On nas na drogi świata, aby głosić Jego Ewangelię
wszystkim narodom ziemi (por. Mt 28, 19). Poprzez swą miłość Jezus Chrystus przyciąga do Siebie ludzi z
każdego pokolenia: w każdym czasie zwołuje on Kościół, powierzając mu głoszenie Ewangelii, z nakazem,
który zawsze jest nowy. Z tego względu także dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania
kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w
przekazywaniu wiary. Zaangażowanie misyjne wierzących, które nigdy nie może słabnąć, czerpie moc i siłę
w codziennym odkrywaniu Jego miłości. Wiara bowiem rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie
otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości. Sprawia ona, że życie
wiernych wydaje owoce, ponieważ poszerza serca w nadziei i pozwala na dawanie twórczego świadectwa:
otwiera w istocie serca i umysły tych, którzy słuchają, na zaproszenie Pana, aby przylgnęli do Jego słowa,
by stali się Jego uczniami. Wierni, stwierdza św. Augustyn „wzmacniają się przez wiarę” . Święty Biskup
Hippony miał słuszny powód, aby wyrazić się w ten sposób. Jak wiemy, jego życie było ciągłym
poszukiwaniem piękna wiary, dopóki jego serce nie znalazło spoczynku w Bogu. Jego liczne pisma, w
których wyjaśniał znaczenie wiary i prawdy wiary, pozostają aktualne do naszych dni jako dziedzictwo
niezrównanego bogactwa i pozwalają nadal tak wielu ludziom poszukującym Boga w znalezieniu właściwej
ścieżki, aby osiągnąć „podwoje wiary”.
Tak więc tylko przez wiarę wiara rośnie i umacnia się; nie ma innej możliwości posiadania pewności co do
swego życia, jak tylko przez coraz większe powierzenie siebie w ręce tej miłości, którą odczuwa się jako
coraz większą, ponieważ swoje źródło ma w Bogu.
W kolejnej (już 7 części ) naszego rozważania papież Benedykt zachęca nas, abyśmy spróbowali najpierw
dostrzec działanie Boga, które dotyka swoją mocą wierzących i niewierzących. Może byłoby właściwym przeczytać
ponownie powyższy fragment Porta Fidei i zwrócić uwagę na wspominane przez Papieża działania Boga. Mając
świadomość, że w swoim działaniu Uczniowie Jezusa nie są sami łatwiej zrozumieć papieskie wołanie o
zaangażowanie wierzących w dzieło nowej ewangelizacji. Tym co poruszyło mnie osobiście bardzo mocno to
przypomnienie, że źródłem zaangażowania misyjnego wierzących jest odkrycie codziennie Bożej miłości. Widzę więc
jakie zadanie stawia nam Papież Benedykt. Mamy codziennie szukać Bożej miłości. I to jest największe nasze zadanie
na dziś. Tylko gdy WIEM, że BÓG mnie Kocha i mówią mi o tym fakty mojego życia rośnie codziennie moja wiara.
Skoro wspominam wiarę to może warto odnotować drugi wątek w papieskim dokumencie. Papież mówi w
tym numerze Porta Fidei dużo o wierze. Proponuję ponownie przeczytać i tym razem zaznaczyć informacje o wierze.
Warto zobaczyć Wiarę, która wzrasta, która otwiera serce człowieka na Boże Słowo i prowadzi do spoczynku w
Bogu. I jeszcze jedno papieskie stwierdzenie. Powierzyć siebie w ręce miłości Boga. Oby nikomu z nas nie zabrakło
wiary w oddawaniu swojego życia Bogu, który Ciebie i mnie kocha.
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