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Żyjmy przyzwoicie: w komunii z Bogiem

Drodzy Diecezjanie,
(...) Kościół wzywa nas: Idźmy z radością na spotkanie Pana i przez cały okres Adwentu
nawołuje: Czuwajcie i bądźcie gotowi. Tym ostatnim wezwaniem Kościół przywołuje nas –
używając zwrotu św. Pawła – do przyzwoitego życia. Sprawdzianem naszej gotowości do
kształtowania takiego życia godnego dzieci Bożych ma być odrzucenie uczynków ciemności;
wystrzeganie się hulanek i bijatyk, rozpusty i wyuzdania, kłótni i zazdrości, zbytniej troski o ciało
i dogadzania żądzom (por. Rz 13,13-14). Dlaczego tak żyć? Powód jest stale jeden i ten sam:
Co dnia zbawienie jest bliżej nas, to znaczy dzień naszego spotkania z Panem! Jeśli nawet nie
dożyjemy dnia końca świata, każdy z nas dożyje dnia końca swego życia na tej ziemi. Kiedy
nastąpi? Nie wiemy. Ale ta chwila jest coraz bliżej. I to jest ta ostateczna racja troski o
przyzwoite życie.(...)
W roku, który dziś rozpoczynamy chcemy udrożnić naszą osobistą więź z Bogiem. Tylko w
komunii z Bogiem możemy urzeczywistniać Kościół i czerpać w nim z bogactwa Bożej łaski i
prawdy. Wspólnota Kościoła nie jest bowiem jakąś organizacją międzynarodową, czy instytucją
świadczącą usługi religijne; nie jest też zbrataniem ludzi na poziomie wspólnych interesów, czy
realizacji tego samego celu. Kościół stanowi rzeczywistość Bosko-ludzką, wspólnotę ludzi
obdarowanych udziałem w życiu Bożym. Jej wartością jest nasz dostęp do Boga już teraz na
ziemi, to znaczy niesamowita tajemnica życia w Chrystusie, która domaga się naszego trwania
w komunii z Nim, zakorzenienia w Chrystusie na podobieństwo wszczepienia winnej latorośli w
winny krzew (por. J 15,1-8).
Krótko mówiąc, bez naszej osobistej więzi z Chrystusem nie ma ani naszego bycia
chrześcijaninem, ani naszego bycia rzeczywistym członkiem Kościoła, a nasze zbawienie staje
pod znakiem zapytania. Z myślą o udrożnieniu wszystkiego będziemy chcieli w tym roku
kościelnym uświadomić sobie na nowo, jak wchodzić w żywą komunię z Bogiem, jak w niej
trwać, osiągać jej głębię i co czynić, gdy wskutek grzechu ciężkiego zostaje zniszczona. (...)
Na czas radosnego oczekiwania i cały rozpoczęty dziś rok szczególnej troski o życie w komunii
z Bogiem z serca wszystkim Wam, Drogim Diecezjanom błogosławię
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