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Dziś wieczorem (czwartek, 2 sierpnia) zapraszamy po Mszy św. na drugie nabożeństwo w
duchu pielgrzymkowym. Tymczasem 13 srebrna wyrusza z Zawadzkiego w kierunku Ciasnej. W
drodze pielgrzymi wysłuchają konferencji, której temat, nawiązujący do hasła trwającego roku
duszpasterskiego, kieruje nas ku postrzeganiu parafii jako swojego domu. Parafia jest niejako
rodziną rodzin, gromadzącą się w świątyni. Bo tak, jak przy rodzinnym stole w domu tworzymy
wspólnotę miłości, podobnie tę rodzinną atmosferę przeżywamy w kościele przy ołtarzu.

  

Jan Paweł II w adhortacji „Christifideles Laici” pisał: „Chociaż wspólnota kościelna zawsze
posiada wymiar powszechny, to jednak swój najbardziej bezpośredni i widzialny wyraz znajduje
w życiu parafii. Parafia jest niejako ostatecznym umiejscowieniem Kościoła, a poniekąd samym
Kościołem zamieszkującym pośród swych synów i córek.

  

Wszyscy powinniśmy odkryć, poprzez wiarę, prawdziwe oblicze parafii, czyli samą „tajemnicę”
Kościoła, który właśnie w niej istnieje i działa. Ona bowiem, choć czasem bywa uboga w ludzi i
środki, niekiedy rozproszona na rozległych obszarach, albo zagubiona w ludnych, pełnych
chaosu dzielnicach wielkich metropolii, nigdy nie jest po prostu strukturą, terytorium,
budynkiem, ale raczej „rodziną Bożą jako braci ożywionych duchem jedności”, „domem
rodzinnym, braterskim i gościnnym” „wspólnotą wiernych”. Parafia wreszcie jest zbudowana na
gruncie rzeczywistości teologicznej, bowiem jest ona wspólnotą eucharystyczną, czyli
wspólnotą zdolną do sprawowania Eucharystii, będącej żywym źródłem jej wzrostu i
sakramentalnym węzłem doskonałej komunii z całym Kościołem. Ta zdolność wynika z tego, że
parafia jest wspólnotą wiary oraz wspólnotą organiczną, czyli taką, która składa się z
wyświęconych kapłanów i z innych chrześcijan, i w której proboszcz, reprezentujący biskupa
diecezji, jest hierarchicznym ogniwem łączącym parafię z całym Kościołem partykularnym. (…)

      

W tym miejscu wypada zastanowić się bliżej nad sprawą wspólnoty i uczestnictwa ludzi
świeckich w życiu parafii. Zwróćmy najpierw uwagę wszystkich świeckich mężczyzn i kobiet na
jakże prawdziwe, znamienne i zachęcające słowa Soboru wyjęte z Dekretu o apostolstwie
świeckich: „We wspólnotach kościelnych działalność ich [świeckich] jest do tego stopnia
konieczna, że bez niej apostolstwo samych pasterzy nie może zwykle być w pełni skuteczne”.
Oczywiście to radykalne stwierdzenie odczytywać należy w świetle „eklezjologii komunii”,
według której wszystkie posługi i charyzmaty, różne a zarazem komplementarne, są konieczne
dla rozwoju Kościoła, każdy na swój własny sposób.
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Świeccy winni nabierać coraz głębszego przekonania o tym, jak bardzo istotne jest apostolskie
zaangażowanie na terenie własnej parafii. Odwołajmy się tu raz jeszcze do miarodajnych słów
Soboru: „Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w
jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w
powszechność Kościoła. Niech świeccy przyzwyczajają się działać w parafii w ścisłej jedności
ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy
dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązywania; współpracować w miarę
sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny”.

  

Postulat Soboru dotyczący „wspólnego” omawiania i rozwiązywania problemów
duszpasterskich winien być odpowiednio i systematycznie realizowany poprzez coraz szersze,
mocniejsze i zdecydowane dowartościowanie parafialnych rad duszpasterskich, co słusznie
podkreślali z naciskiem Ojcowie synodalni.

  

W aktualnych warunkach świeccy mogą i powinni czynić bardzo wiele dla rozwoju autentycznej,
kościelnej jedności we własnych parafiach oraz dla rozbudzania misyjnego zapału w stosunku
do niewierzących, jak i tych, którzy zachowując wiarę porzucają lub zaniedbują praktykę
chrześcijańskiego życia.

  

Jako Kościół postawiony wśród ludzi, parafia żyje i działa głęboko włączona w ludzkie
społeczności, solidarna z ich dążeniami i dramatami. Zdarza się dość często, zwłaszcza w
niektórych krajach i środowiskach, że w społeczności tej zachodzą gwałtowne procesy rozkładu
i dehumanizacji. Człowiek czuje się tam zagubiony i zdezorientowany, ale jego serce coraz
silniej pragnie przeżywać i krzewić bardziej braterskie i bardziej ludzkie formy współżycia.
Parafia jest w stanie zaspokoić to pragnienie, gdy przy czynnym udziale świeckich pozostaje
wierna swojemu pierwotnemu powołaniu i misji bycia w świecie „miejscem” zjednoczenia
wiernych, a zarazem „znakiem” i „narzędziem” powołania wszystkich ludzi do życia w komunii;
jednym słowem powinna stać się domem otwartym dla wszystkich i gotowym służyć każdemu
czy też, jak mawiał papież Jan XXIII, źródłem tryskającym w pośrodku osady, do którego
wszyscy mieszkańcy przychodzą ugasić pragnienie.”

  

Fragmenty z Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Christifideles Laici”
 O powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie
 (30 grudnia 1988)
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