Ożywić więź rodziny ze wspólnotą Kościoła
09.09.2015
Katecheza wygłoszona przez papieża Franciszka
podczas audiencji generalnej
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Chciałbym dziś zwrócić naszą uwagę na związek pomiędzy rodziną a wspólnotą
chrześcijańską. Jest to więź, że tak powiem, „naturalna”, ponieważ Kościół jest rodziną
duchową, zaś rodzina to mały Kościół (por. Lumen gentium, 9).
Wspólnota chrześcijańska jest domem dla tych, którzy wierzą w Jezusa jako źródło
braterstwa między wszystkimi ludźmi. Kościół kroczy pośród ludów, w dziejach mężczyzn
i kobiet, ojców i matek, synów i córek: jest to historia, która ma dla Pana znaczenie.
Wielkie wydarzenia mocarstw ziemskich spisywane są w podręcznikach historii i tam
pozostają. Ale dzieje ludzkich uczuć pisane są wprost w sercu Boga; i jest to historia,
która pozostaje na zawsze. A jest to miejsce życia i wiary. Rodzina jest miejscem
naszego niezastąpionego, niezbędnego wprowadzenia do tej historii, do tej historii życia
pełnego, które doprowadzi do kontemplacji Boga przez całą wieczność w niebie. Ale
rozpoczyna się ona w rodzinie. I dlatego rodzina jest tak ważna.
Syn Boży nauczył się ludzkich dziejów tą drogą i przeszedł nią aż do końca (Hbr 2,18;
5,8). Jakże wspaniale powrócić do kontemplowania Jezusa i znaków tej więzi! Narodził się
On w rodzinie i tam „nauczył się świata”: warsztat, cztery domy, zapadła mieścina.
Jednak żyjąc tym doświadczeniem trzydzieści lat Jezus przyjął ludzką kondycję, łącząc ją
w swojej komunii z Ojcem i w swojej misji apostolskiej. Potem, kiedy opuścił Nazaret i
rozpoczął życie publiczne, Jezus utworzył wokół siebie wspólnotę, „zgromadzenie”, to
znaczy zwołanie osób. Takie jest znaczenie słowa „Kościół”.
W Ewangeliach, zgromadzenie Jezusa ma postać rodziny i to gościnnej rodziny, a nie
ekskluzywnej sekty: znajdujemy tam Piotra i Jana, ale także głodnego i spragnionego,
obcego i prześladowanego, grzesznicę i celnika, faryzeuszy i tłumy. A Jezus nieustannie
akceptuje i rozmawia ze wszystkimi, nawet tymi, którzy nie oczekują już na spotkanie
Boga w swoim życiu. To mocna lekcja dla Kościoła! Sami uczniowie zostali wybrani, aby
zadbać o to zgromadzenie, o tę rodzinę gości Boga.
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Aby to zgromadzenie Jezusa było dziś żywe, niezbędne jest ożywienie przymierza rodziny
i wspólnoty chrześcijańskiej. Możemy powiedzieć, że rodzina i parafia są dwoma
miejscami, w których realizuje się ta komunia miłości, która znajdzie swoje ostateczne
źródło w samym Bogu. Kościół naprawdę zgodny z Ewangelią może mieć jedynie formę
gościnnego domu, z drzwiami zawsze otwartymi. Kościoły, parafie, instytucje o drzwiach
zamkniętych nie powinny być nazywane kościołami, ale powinny nazywać się muzeami.
Dziś to przymierze ma kluczowe znaczenie. „W obliczu ideologicznych, finansowych i
politycznych centrów władzy pokładamy nasze nadzieje w tych ośrodkach …. miłości –
nasza nadzieja jest w tych ośrodkach miłości, ośrodkach ewangelizacyjnych, pełnych
ludzkiego ciepła, opierających się na solidarności i uczestnictwie”, a także wzajemnym
przebaczeniu. Wzmocnienie więzi pomiędzy rodziną a wspólnotą chrześcijańską jest dziś
niezbędne i pilne. Oczywiście potrzeba wielkodusznej wiary, aby odnaleźć inteligencję i
odwagę, żeby odnowić to przymierze. Rodziny czasami się wycofują, mówiąc, że nie
stoją na wysokości zadania: „Ojcze, jesteśmy biedną rodziną, a nawet trochę rozbitą”, „
nie jesteśmy do tego zdolni”, „mamy już tyle problemów w domu”, „nie mamy sił”. To
może być prawdą. Ale nikt nie jest godny, nikt nie stoi na wysokości zadania, nikt nie ma
sił! Bez Bożej łaski nic nie możemy uczynić. Wszystko otrzymujemy, otrzymujemy darmo.
A Pan nigdy nie przychodzi do nowej rodziny bez jakiegoś cudu. Przypomnijmy sobie, co
uczynił na weselu w Kanie Galilejskiej! Tak, Panie, jeśli złożymy siebie w Twoje ręce, to
sprawisz, że dokonamy cudów. Tych cudów dnia powszedniego, kiedy Pan jest obecny w
tej właśnie rodzinie.
Oczywiście, także wspólnota chrześcijańska musi wypełnić swoją rolę. Na przykład,
starać się przezwyciężyć postawy nazbyt dyktatorskie i zbyt funkcjonalne, krzewiąc
dialog międzyosobowy oraz zrozumienie i wzajemny szacunek. Rodziny podejmą
inicjatywę i poczują odpowiedzialność, aby wnieść swoje cenne dary dla wspólnoty.
Wszyscy musimy mieć świadomość, że wiara chrześcijańska rozgrywa się na otwartym
polu życia dzielonego ze wszystkimi, rodzina i parafia muszą dokonać cudu życia
bardziej wspólnotowego dla całego społeczeństwa.
W Kanie, była Matka Jezusa, „Matka Dobrej Rady”. Posłuchajmy też Jej słów: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5). Drogie rodziny, drogie wspólnoty parafialne,
dajmy się zainspirować tej Matce, czyńmy wszystko, co powie nam Jezus, a znajdziemy
się w obliczu cudu! Cudu dnia powszedniego.
tłumaczenie za: wiara.pl
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