Byśmy dobrze wykorzystali czas pokuty
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Fragment listu pasterskiego biskupa opolskiego Andrzeja Czai na Wielki Post 2016 roku:

W Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu, jak co roku, zwracam się do Was ze słowami
pokrzepienia i zachęty, aby dobrze wykorzystać czas pokuty, który Kościół daje nam na drodze
nawrócenia i przemiany.(...)

Jeśli mamy uchronić życie Boże w nas od skażenia grzechem, musimy ciągle podejmować
walkę ze swymi słabościami i grzechami, także z wszelkimi pokusami i mocami ciemności. W
stale ponawianych przyrzeczeniach chrzcielnych trzeba odczytywać konkretne zobowiązania i
mobilizować się do solidnej pracy nad sobą. Musimy strzec wolności, do której „wyswobodził
nas Chrystus” (Ga 5,1). Dlatego trzeba znać Boże prawo, zgłębiać je i wypełniać, formować
sumienie i żyć zgodnie z jego głosem, walczyć z każdym grzechem, by nie trwać w nim i żyć w
stanie łaski uświęcającej. Aby nas grzech nie opanował, trzeba walczyć z grzechami głównymi i
wszelkimi wadami, demaskować pozory dobra, odkrywać i krzewić prawdziwe wartości,
uwzględniać ich hierarchię, pielęgnować cnoty. Natomiast nie chcąc w żaden sposób narazić
się na wpływ złego ducha, trzeba odciąć się od tego, co znamionuje jego tożsamość: od życia w
kłamstwie, od powodowania podziałów i życia w nienawiści. Trzeba się starać żyć w prawdzie i
służyć prawdzie, żyć w zgodzie i troszcząc się o jedność, kroczyć drogą miłości, czyli ofiarować
swoje życie w darze Bogu i ludziom.(...)

Nie ulega wątpliwości, że jako ludzie ochrzczeni jesteśmy niejako w komfortowej sytuacji.
Wprawdzie jest w nas skłonność do grzechu i ciągle upadamy, nawet wielokroć wracamy do
tych samych grzechów, jednak dane nam są różne możliwości powstawania i odnowy życia.(...)
Jak przekonuje papież Franciszek, Bóg nie męczy się w przebaczaniu nam, a miłosierdzie jest
Jego imieniem i odpowiedzialnością za nas. Trzeba jednak dać temu wiarę i wierzyć w moc
Bożego miłosierdzia.(...)

List pasterski "Nie samym chlebem żyje człowiek (Łk 4,4)" przeznaczony jest na 1. niedzielę
Wielkiego Postu. Pełna treść listu - przeczytaj
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