Wtorek, 17 września 2013 r.
1 Tm 3, 1-13; Ps 101; Łk 7, 11-17
Wspomnienie św. Roberta Bellarmina,
biskupa i doktora Kościoła

I

liturgia

Święty patron dzisiejszego dnia – kardynał Robert Bellarmin jest jednym
z najbardziej zasłużonych dla Kościoła nauczycieli wiary. Napisany przez niego
„Katechizm” został przetłumaczony na wiele języków i doczekał się kilkuset wydań.
Pierwszymi i najważniejszymi katechetami dzieci są rodzice. Prawda ta wydaje się
oczywista, ale przekonanie o odpowiedzialności rodziców za religijne wychowanie
dzieci z trudem przedziera się do mentalności wielu wierzących. Wciąż pokutuje
opinia, że jest to zadanie katechetów i duszpasterzy, tymczasem ich misją jest
jedynie wspieranie ojca i matki w realizacji tego najważniejszego celu wychowania.
Na rynku wydawniczym pojawia się wiele wydawnictw ułatwiającej przekaz
wiary w środowisku rodzinnym. Rodzice mają dziś do dyspozycji bogatą literaturę,
z jednej strony przybliżającą w sposób przystępny i dostosowany do możliwości
młodych odbiorców prawdy wiary - z drugiej zaś podpowiadającą w jaki sposób
je przekazywać. Taką właśnie pomocą przez wiele lat był katechizm Roberta
Bellarmina. Współczesne katechizmy, choć zawierają tę samą prawdę objawioną,
mają o wiele ciekawszą formę.
Wspaniałym trafiającym do świadomości młodzieży źródłem wiary jest
katechizm "Youcat". Napisany współczesnym językiem i atrakcyjnie wydany, ma
szansę stać się skutecznym narzędziem ewangelizacji i katechezy. We wstępie do
"Youcatu" papież Benedykt XVI pisze: „Niektórzy mówią mi: Dzisiejszej młodzieży
to nie zainteresuje. Nie zgadzam się z tym i jestem pewny, że mam rację. (…) Kryminał
trzyma w napięciu, ponieważ wciąga nas w perypetie ludzi, które mogłyby być także
naszymi. Ta książka trzyma w napięciu, ponieważ mówi o naszym własnym losie
i dlatego głęboko dotyka każdego z nas”. Oby katechizm „Youcat” i inne dostępne
pomoce znalazły się w rękach jak najliczniejszego grona odbiorców – dzieci,
młodzieży, a także rodziców pragnących towarzyszyć swym pociechom
w wędrówce po ścieżkach wiary.

Modlitwa wiernych
Wspominając św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła,
przedstawmy dobremu Bogu nasze wspólne prośby:
1.

Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów, aby przekazując
prawdy objawione znaleźli odpowiednie środki, by dotrzeć do serc ludzi na
każdym etapie życia – dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Ciebie prosimy…

2.

Módlmy się za rodziców chrześcijańskich, aby korzystając z wszelkich
dostępnych pomocy, troszczyli się o rozwój wiary w sercach swych dzieci.

3.

Módlmy się za polskich katechetyków, autorów współczesnych podręczników katechetycznych, osoby opracowujące pomoce stanowiące wsparcie w
dziele katechezy i wychowania chrześcijańskiego, aby w ich posłudze
towarzyszyło im światło Ducha Świętego.

4.

Módlmy się za dzieci i młodzież, aby w gąszczu propozycji, jakie daje
współczesny świat, potrafiły odnaleźć te, które zbliżają, a nie oddalają od
Boga – jedynego Źródła szczęścia ludzkiego życia.

5.

Módlmy się za tych zmarłych, którzy poprzez swą pracę naukową,
wydawniczą, administracyjną i jakikolwiek inny rodzaj działalności wnieśli
wkład w dzieło polskiej katechezy i wychowania w wierze, aby Chrystus –
Prawda Przedwieczna – przyjął ich do swej radości.

6.

Módlmy się za nas samych, otaczających dziś stół Słowa Bożego i Eucharystii,
byśmy pamiętali o odpowiedzialności za pomnażanie talentu naszej wiary.

Panie Jezu Chryste, Ty przyszedłeś na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Nie dopuść, aby prawda, którą objawiłeś pozostała nieodkryta, ale spraw,
by była ona skutecznie przekazywana i przyjmowana. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.
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