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RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
„Kościół na wzór Chrystusa”
Tarnów 30.09.2017

Słowo Biskupa Tarnowskiego
otwierające IX Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Rozpoczynając obrady IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji
Tarnowskiej, pragnę skierować słowa powitania do wszystkich zaproszonych gości oraz
uczestników Forum.
Jeszcze raz witam księdza biskupa Artura Mizińskiego, sekretarza Konferencji Episkopatu
Polski, który przewodniczył Mszy Świętej w katedrze tarnowskiej na rozpoczęcie Forum,
zaś w tej części programu wygłosi do nas referat.
Serdecznie witam i pozdrawiam prezydenta miasta Tarnowa pana Romana Ciepielę. Witam
starostę tarnowskiego pana Romana Łucarza. Słowa serdecznego powitania kieruję do naszych
dzisiejszych prelegentów: księdza biskupa Leszka Oleszkiewicza, księdza dr. hab. Andrzeja
Michalika – rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, pana dr. hab. Aleksandra
Bańka z Uniwersytetu Śląskiego, który pełnił funkcję przewodniczącego Komisji ds. Świeckich
podczas trwania II Synodu Archidiecezji Katowickiej, witam księdza mgr. Bogusława Brzysia –
rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz księdza mgr. Stanisława Cyrana – proboszcza
parafii w Dąbrowie Tarnowskiej.
Jestem wdzięczny naszym dzisiejszym prelegentom za przyjęcie
do uczestnictwa w IX Forum oraz za trud przygotowania i wygłoszenia wykładów.

zaproszenia

Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich asystentów ruchów i stowarzyszeń katolickich
naszej diecezji. Witam członków Komisji Presynodalnej, przygotowującej V Synod Diecezji
Tarnowskiej. Gorąco witam wszystkich zaproszonych gości oraz obecnych tutaj przedstawicieli
ruchów i stowarzyszeń. Witam osoby duchowne i świeckie.
Czcigodni Księża Biskupi!
Drodzy Księża!
Szanowni Państwo!
W tle naszej sali obrad znajduje się wizerunek Chrystusa Przemienionego
z nowosądeckiego sanktuarium. Kiedy wpatrujemy się w oblicze Chrystusa, odczuwamy
przenikliwość wzroku naszego Pana. Jego spojrzenie sięga w głąb naszych serc, dotyka naszych
dusz, ogarnia całość naszego życia, to wszystko, czym żyjemy. Jego spojrzenie przekracza barierę
materii i granicę ludzkiego ciała. Spojrzenie Chrystusa jest również zaproszeniem, aby razem
z Nim patrzeć w tym samym kierunku i by starać się Jego oczyma, z Jego perspektywy postrzegać
sprawy Kościoła, świata, historię zbiorową i indywidualną.
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Wpatrzeni w ten wizerunek wchodzimy coraz bardziej w dzieło V Synodu Diecezji
Tarnowskiej. Jego hasłem i również najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty
tarnowskiego Kościoła na wzór Chrystusa. Każdy inny obraz Kościoła, który nie brałby sobie
za wzór Chrystusa, byłby karykaturą i zafałszowaniem właściwego obrazu. Taki sam cel powinny
sobie stawiać również wszystkie wspólnoty kościelne: żyć i działać na wzór Chrystusa!
To kryterium jest zarazem kryterium wiarygodności istnienia i działania każdego ruchu
i stowarzyszenia katolickiego.
Diecezja tarnowska ma piękne i bogate oblicze duchowe. Jest ono oczywiście w dużej
mierze owocem wiary i życia pokoleń naszych przodków, osób duchownych i wiernych
świeckich. Radujemy się żywotnością i wielkim potencjałem religijnym naszej diecezji, który
twórczo współtworzą także liczne ruchy i stowarzyszenia katolickie. To wszystko jest wielkim
skarbem naszej diecezji. Jednakże – jak wspomniałem o tym w liście pasterskim zapowiadającym
V Synod – mamy świadomość, że nie stanowimy samotnej galaktyki, która w nienaruszonym
porządku i spokoju przemierza czas. Nie omijają nas skutki grzechu pierworodnego, skutki
grzechów osobistych i społecznych, a także destrukcyjne oddziaływanie współczesnej cywilizacji.
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja społeczno-kulturowa, w której żyjemy, praktykujemy naszą
wiarę i budujemy żywy organizm Kościoła, domaga się najpierw gruntownego rozeznania, oceny
i refleksji, aby następnie móc popatrzeć w przyszłość i wytyczyć najwłaściwszy szlak naszych
działań.
Pokładam wielką nadzieję w zaangażowaniu się wiernych świeckich zrzeszonych
w ruchach i stowarzyszeniach katolickich naszej diecezji na rzecz prac synodalnych. I dzisiaj
jeszcze raz gorąco do takiej współpracy zapraszam.
Zakończony przed 31 laty IV Synod Diecezji Tarnowskiej, mówiąc o uczestnictwie
świeckich w zbawczej misji Kościoła, stwierdził, że „Powołaniem katolików świeckich w Kościele jest
różnorodne działanie, zarówno na sposób indywidualny jak i zrzeszony, służące szerzeniu zbawczego orędzia
i nadawaniu ewangelicznego znamienia doczesnemu porządkowi życia” (stat. 515. § 1).
Mówiąc o działaniu świeckich w Kościele, należy podkreślić, że ich rola posiada pewien
specyficzny rys, który odróżnia ich, aczkolwiek nie odgradza od kapłana, zakonnika
czy zakonnicy. Ten specyficzny rys roli i zadań katolików świeckich w Kościele nazywany jest
„świeckim charakterem”. Pisze o tym w Adhortacji apostolskiej „Christifideles laici” św. Jan Paweł II,
nawiązując do nauczania II Soboru Watykańskiego. Świeccy katolicy są więc powołani do tego,
aby w szczególny sposób angażować się na rzecz „świeckich spraw” tego świata. Zresztą wśród
tych spraw świeccy często poruszają się o wiele lepiej od osób duchownych. Charakterystyczne
jednak dla owego zaangażowania się katolika w świecką przestrzeń tego świata ma być jego
zakorzenienie w sprawach ducha, zakorzenienie w samym Chrystusie i Jego Ewangelii. Wówczas
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to zaangażowanie zyskuje rys autentycznie chrześcijański; staje się apostolstwem świeckich i misją
ewangelizacyjną. Wówczas świeccy katolicy mogą „nasączać ten świat” Dobrą Nowiną, którą
sami żyją i dają o niej świadectwo; mogą – jak mówi IV Synod naszej diecezji – „nadawać
ewangeliczne znamię doczesnemu porządkowi życia”. Jest to niezwykle ważne w kontekście dzieła nowej
ewangelizacji i wychodzenia na „peryferie ludzkości”, o których często mówi papież Franciszek.
W czasie V Synodu chcemy wspólnie zastanowić się i poszukać odpowiedzi na pytanie: jak
skutecznie ewangelizować współczesny świat, żyjąc aktywnie w jego sprawach? Jak pobudzić
do wiary serca niewierzących albo tych, których więź z Bogiem i Kościołem osłabła?
Jak przywracać również naszej własnej wierze i obecności w Kościele świeżość i autentyzm,
by móc twórczo uczestniczyć w budowaniu Kościoła na wzór Chrystusa? Jak wreszcie skutecznie
przeciwstawiać się współczesnym zagrożeniom cywilizacyjnym, społeczno-kulturowym
i zagrożeniom, które pojawiają się także wewnątrz samej wspólnoty Kościoła? Odpowiedzi
na te pytania będziemy poszukiwać w czasie V Synodu Diecezji Tarnowskiej, zaś dzisiejsze
Forum pragniemy potraktować również jako istotny wkład w przygotowania synodu.
Czcigodni Księża Biskupi!
Drodzy Księża!
Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję organizatorom, na czele z księdzem dr. Janem Bartoszkiem,
za przygotowanie IX Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej.
Wszystkim zaś uczestnikom życzę uważnego zasłuchania się w przekazywane treści
oraz owocnych refleksji nad nimi. Życzę budujących wzajemnych spotkań, wymiany myśli
i spostrzeżeń, a także radosnego przebywania ze sobą. Szczęść Boże!
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