Parafia Rzymskokatolicka pw. �w. Micha�a Archanio�a w Starejwsi
Ojciec �wi�y Franciszek o rado�ci w d��eniu do bycia �wi�ym
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w�asna matka, babcia lub inne bliskie osoby (por. 2Tm 1, 5). Mo�e ich �ycie nie zawsze by�o doskona�e, ale,
nawet po�ród niedoskona�o�ci i upadków, szli naprzód i podobali si�Panu. (…) powo�anie do �wi�o�ci, Pan
kieruje do ka�dego z nas – pisze Ojciec �wi�y Franciszek w adhortacji apostolskiej „Gaudete et exultateˮ o
powo�aniu do �wi�o�ci w �wiecie wspó�czesnym. </strong><br />Celem adhortacji, og�oszonej 9 kwietnia, jest
„przedstawienie powo�ania do �wi�o�ci, próbuj�c uj��je w aktualnym kontek�cie, z jego zagro�eniami,
wyzwaniami i mo�liwo�ciamiˮ – zaznacza papie� Franciszek. Dokument zach�aj�cy do �wi�o�ci,
chrze�cija�kiej rado�ci i �ycia b�ogos�awie�twami Jezusa na co dzie�sk�ada si�z pi�iu cz�i zatytu�owanych
kolejno: „Powo�anie do �wi�o�ciˮ, „Dwaj subtelni nieprzyjaciele �wi�o�ciˮ, „W �wietle mistrzaˮ, „Pewne
cechy �wi�o�ci w �wiecie wspó�czesnymˮ, „Walka, czujno��i rozeznanieˮ.<p>W pierwszej cz�i Ojciec �wi�y
pisze o tym, �e na drodze powo�ania do �wi�o�ci wspieraj� nas zar�no ci, kt�zy s� ju� �wi�i, jak i ci, kt�zy
s� znakiem obecno�ci Boga, �yj�c obok nas. S� to, jak nazywa ich Papie�, „�wi�i z s�siedztwaˮ. Franciszek
zach�a do dawania �wiadectwa w swoich codziennych zaj�iach, tam, gdzie ka�dy si�znajduje. Papie� pisze te� o
potrzebie r�nowagi mi�zy modlitw� i kontemplacj�, a aktywno�ci� i dzia�aniem, tak, by duch �wi�o�ci
przenika� wszystkie chwile naszego �ycia. „Nie b� si��wi�o�ci. Nie odbierze ci ona si�, �ycia ani rado�ci.
Wr�z przeciwnieˮ – podkre�la Papie�, dodaj�c, �e u�wi�anie si�o�ywia nas i czyni nas bardziej ludzkimi.
Ojciec �wi�y Franciszek w drugiej cz�i adhortacji opisuje gnostycyzm i pelagianizm, jako dwa „zafa�szowania
�wi�o�ciˮ, postawy, kt�e s� przeszkod� w d��eniu do niej. Gnostycy przypisuj� w�adz�inteligencji, natomiast
pelagianie i semipelagianie – ludzkiej woli i osobistemu wysi�kowi, przez co zar�no jedni jak i drudzy stawiaj� si
wy�ej od innych. Odnosz�c si�do tych postaw, Papie� podkre�la, �e je�li kto� „ma odpowiedzi na wszystkie
pytania, pokazuje, �e nie pod��a w�a�ciw� drog� i mo�liwe, �e jest fa�szywym prorokiemˮ. Dodaje, �e B�
jest tajemniczo obecny w �yciu ka�dej osoby i nie mo�na pr�owa�okre�li� gdzie Go nie ma. Podkre�la te�
warto��uznania naszych ogranicze�i przyj�ia daru �aski, kt�a nas stopniowo przemienia. Trzecia cz�
dokumentu po�wi�ona jest b�ogos�awie�twom ewangelicznym, kt�e definiuj� cechy osoby �wi�ej. „S�owo
+szcz�iwy+ lub +b�ogos�awiony+ staje si�synonimem s�owa +�wi�y+, poniewa� wyra�a, �e osoba, kt�a jest
wierna Bogu i �yje Jego s�owem, osi�ga prawdziwe szcz�ie, daj�c siebie w darzeˮ – pisze Papie�. Wymienia te�
za Ewangeli� �w. Mateusza kolejne b�ogos�awie�twa. Nast�nie zwraca uwag�na „wielk� regu��post�owaniaˮ
zawart� w rozdziale 25 Ewangelii �w. Mateusza (ww. 31-46): „By�em g�odny, a dali�cie Mi je�� by�em
spragniony, a dali�cie Mi pi� by�em przybyszem, a przyj�i�cie Mnie; by�em nago, a przyodziali�cie Mnie;
by�em chory, a odwiedzili�cie Mnie; by�em w wi�ieniu, a przyszli�cie do Mnieˮ. W tym kontek�cie papie�
Franciszek wspomina m.in. o potrzebie uznania godno�ci ka�dej istoty ludzkiej. „Jasna, stanowcza i �arliwa musi
by�na przyk�ad obrona istoty niewinnej, jeszcze nie narodzonej, poniewa� stawk� jest w tym wypadku godno�
�ycia ludzkiego, zawsze �wi�ego, czego wymaga mi�o��do ka�dej osoby, niezale�nie od etapu jej rozwoju. Ale
r�nie �wi�e jest �ycie ubogich, kt�zy ju� si�urodzili i zmagaj� si�z bied� (…)ˮ – podkre�la Papie�. Zwraca
te� uwag�na sytuacj�migrant�, podkre�laj�c s�owa Jezusa, kt�y m�i, �e w ka�dym obcym przyjmujemy Jego
samego. W kolejnej cz�i adhortacji Ojciec �wi�y wymienia cechy �wi�o�ci w �wiecie wsp�zesnym, kt�e
uwa�a za szczeg�nie wa�ne. S� to: znoszenie, cierpliwo��i �agodno�� rado��i poczucie humoru oraz
�mia�o��i zapa�. Papie� podkre�la te� jak pomocne jest w drodze do �wi�o�ci trwanie we wsp�nocie z
innymi lud�mi. Zwraca tu uwag�na potrzeb�dbania o „drobne szczeg� mi�o�ciˮ czyli s�owa: „prosz� dzi�uj�
przepraszamˮ czy te� wzajemn� trosk�o siebie. „Pami�ajmy, �e elementem �wi�o�ci jest sta�a otwarto��na
transcendencj� wyra�aj�ca si�w modlitwie i adoracjiˮ – dodaje. Ostatnia cz� dokumentu ukazuje drog�do
�wi�o�ci jako nieustann� walk� Papie� przypomina o realnym dzia�aniu z�a, wobec kt�ego nale�y zachowa
czujno�� Jako bro�w tej walce wymienia: „wiar� wyra�aj�c� si�w modlitwie, rozwa�anie s�owa Bo�ego,
sprawowanie Mszy �w., adoracj�eucharystyczn�, sakrament Pojednania, uczynki mi�osierdzia, �ycie
wsp�notowe, zaanga�owanie misyjneˮ. Ojciec �wi�y pisze, �e droga do �wi�o�ci jest �r��em pokoju i
rado�ci, jednak ostrzega przed letnio�ci�, kt�a stopniowo prowadzi do zepsucia duchowego. Podkre�la te� wag
rozeznawania tego czy co� pochodzi z Ducha �wi�ego, czy z ducha tego �wiata czy z ducha diab�a. Jak pisze,
postawa rozeznawania jest szczeg�nie wa�na wobec ogromnych mo�liwo�ci dzia�ania i rozrywki, jakie oferuje
wsp�zesny �wiat. Dlatego prosi wszystkich chrze�cijan o praktykowanie codziennego rachunku sumienia. Na
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zako�zenie adhortacji Ojciec �wi�y Franciszek odwo�uje si�do przyk�adu Maryi, kt�a „jest �wi�� po�r�
�wi�ych, najbardziej b�ogos�awion�ˮ. Ukazuje nam Ona drog��wi�o�ci i nam w niej towarzyszy. „Pro�my,
aby Duch �wi�y nape�ni� nas mocnym pragnieniem bycia �wi�ymi dla wi�szej chwa�y Bo�ej i wspierajmy sie
nawzajem w tym zamiarze. W ten spos� b�ziemy mieli udzia� w szcz�iu, kt�ego �wiat nie mo�e nam odebra��
– zach�a Papie�. BP KEP
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