Roraty (Warszawa - Bemowo)
Środa, 11 grudnia
Iz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
W uroczystych Mszach św. powtarzamy: "Wierzę... w święty Kościół
powszechny...". Te słowa mają już prawie 1700 lat. Co one znaczą i do
czego powinny prowadzić nas - ludzi wiary? Co wyraża wyznanie wiary w
"powszechny Kościół"?
Zacznijmy od wyjaśnienia pewnego greckiego słowa: "katolikos" - znaczy
"powszechny". Stąd przymiotniki "katolicki" i "powszechny" w odniesieniu
do Kościoła stosujemy zamiennie. Co to znaczy, że Kościół jest katolicki;
powszechny? To znaczy, że w Kościele jest miejsce dla każdego człowieka.
Ewangelia jest jedyną Księgą na świecie, która może być odczytana i
zrozumiana bez żadnego komentarza w każdym zakątku naszego globu. Nie
ma drugiej takiej Księgi. Posiada ona jakąś tajemnicę dotarcia do serca
każdego człowieka. Jest powszechna.
O powszechności Kościoła pięknie mówił Ojciec Święty Franciszek w
jednej ze swoich katechez. Posłuchajmy:
„Kościół jest katolicki, [powszechny], ponieważ jest przestrzenią, domem, w
którym jest nam głoszona wiara w całej pełni, a zbawienie, które dał nam
Chrystus jest ofiarowane wszystkim. Kościół umożliwia nam spotkanie z
miłosierdziem Boga, które nas przemienia, ponieważ w Kościele jest obecny
Jezus Chrystus, który daje mu prawdziwe wyznanie wiary, pełnię życia
sakramentalnego, autentyczność posługi święceń. W Kościele każdy z nas
znajduje wszystko, co niezbędne, by wierzyć, żyć po chrześcijańsku, stać się
świętym, iść do przodu w każdym miejscu i każdej epoce. W Kościele
możemy słuchać Słowa Bożego, pewni, że jest to przesłanie dane nam od
Pana Boga. W Kościele możemy spotykać Pana w sakramentach, a one są
otwartymi oknami, przez które dociera do nas światło Boga, są
strumieniami, z których możemy zaczerpnąć życia Bożego”.
Ludzie mówią czasem bardzo źle o Kościele: że jest opóźniony w
poglądach, niedzisiejszy, że tolerował inkwizycję, prześladował myślących
czy wierzących inaczej; i w jakimś sensie nawet te zarzuty są prawdziwe, bo
także - a może na szczęście - do Kościoła przede wszystkim są zaproszeni
wszyscy ludzie dobrej woli! Nawet, jeżeli nie umieją odpowiedzieć w pełni
na oczekiwania Chrystusa - i tak są Mu bliscy. Grzesznik ma swoje miejsce
w samym sercu Kościoła. Czy nie jest to wspaniała prawda? Owszem, ten
nienawistny sąsiad, niedobry przełożony, byle jaki i kłopotliwy podwładny

czy współpracownik też tworzą Kościół; ale nie brak w nim przecież miejsca
i dla mnie. I jest w nim miejsce na różnorodność.
Do tej kwestii odniósł się również papież Franciszek, gdy mówił:
„Czy w naszych wspólnotach żyjemy w zgodzie, a może kłócimy się między
sobą? W mojej wspólnocie parafialnej? Plotkujemy? Jeśli tak, to nie ma
zgody, jest walka. To nie jest Kościół. Kościół to harmonia wszystkich.
Nigdy nie plotkujcie, nigdy się nie kłóćcie! Czy akceptujemy drugiego, czy
zgadzamy się, by istniała zdrowa różnorodność, by ktoś był inny, by jeden
myślał tak, a drugi inaczej? Można mieć różne poglądy, mając tę samą
wiarę! A może chcemy wszystko ujednolicić? Ale uniformizacja zabija
życie. Życiem Kościoła jest różnorodność, a kiedy chcemy narzucić
wszystkim uniformizację, zabijamy dary Ducha Świętego!” To słowa
następcy św. Piotra! Takich twardych słów też słuchajmy. Też je
rozważajmy. Słuchajmy nie tylko "kwiatków papy" Franciszka i to jeszcze
deformowanych i wypaczanych przez niektóre media.
W dzisiejszej Ewangelii znajdujemy pokrzepiające słowa Jezusa:
"Przyjdźcie do mnie wszyscy..." Czy ja mam prawo? Czy ja mogę? Czy
wypada? Czy nie zostanę odrzucony? Przecież znam siebie i wiem, jaki
jestem. Zły, samolubny, uparty, podły, mściwy, szyderczy, leniwy... Nie jest
mi z tym dobrze, ale tak trudno to zmienić. Próbuję, ale niewiele z tego
wychodzi. Jak sobie z tym poradzić? Skąd wziąć siły? Gdzie szukać
pomocy? Jezus mówi: "Przyjdźcie do mnie wszyscy" i "uczcie się ode mnie"
a "znajdziecie ukojenie dla dusz waszych".
Boże, których kochasz każdego człowieka, prosimy Cię, kieruj nami mocą
Twojego Ducha, abyśmy lepiej poznawali nasze miejsca i nasze zadania w
Twoim Kościele.
Twoją łaską pomagaj nam przekraczać wszystkie ograniczenia i uprzedzenia
wobec ludzi, abyśmy sami umieli przyjmować i przybliżać innym Twoją
wolę zbawienia wszystkich ludzi przez Jezusa Chrystusa. Amen.

