Powołanie świeckich w Kościele

Wszyscy świeccy są powołani do winnicy Pana.

2. Winnicą jest cały świat, który powinien zostać przemieniony zgodnie z planem Bożym
objawionym w Chrystusie.

3. „Idźcie wy do moje winnicy” – to wezwanie jest skierowane do każdego człowieka. „Niech
każdy osądzi to, co czyni i osądzi, czy pracuje w winnicy Pańskiej
” (św. Grzegorz Wielki).

4. Duch Święty nieprzerwanie odnawia młodość Kościoła budząc w wielu świeckich
nowe energie świętości i uczestnictwa .

5. Dwie pokusy dla świeckich: jedna to zaangażowanie w dzieła kościelne zapominając o
świecie społecznym, kulturalnym, gospodarczym, politycznym a druga oddzielenie wiary od
życia w sferze rzeczywistości ziemskich.

6. Świeccy powinni ŻYWO, ŚWIADOMIE, ODPOWIEDZIALNIE włączyć się w misję
Kościoła. Nikt nie może staś bezczynnie, bo zbyt wiele jest pracy. Zobaczmy ilu świętych
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pałało gorącą żarliwością o przyjście królestwo Bożego w sercach ludzi i całym świecie!

7. Trzeba spojrzeć w twarz naszemu światu, spojrzeć na jego wartości i problemy, niepokoje i
nadzieje, osiągnięcia i porażki.

8. Zagrożenia we współczesnym świecie:

a) sekularyzm, życie jakby Boga nie było,

b) agresja na życie ludzkie,

c) wojny i niszczenie planety,

9. Winoroślą jest Chrystus użyczający nam życia. Mamy w Nim trwać. Bez Niego nic nie
możemy uczynić.

10. Świeccy są pełnoprawnymi członkami Kościoła obdarzonymi specyficznym polowaniem. Ni
e tylko należą do Kościoła, ale sami są Kościołem!

11. Świeccy: ochrzczeni, włączenie w Kościół, napełnienie Duchem Świętym.

12. Świeccy mają udział w potrójnym urzędzie Chrystusa: kapłańskim, prorockim i
królewskim.

13. Świat staje się polem i narzędziem realizacji chrześcijańskiego powołania ludzi świeckich.
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14. Świeccy mają uświęcać świat od wewnątrz przez promieniowanie wiara, nadzieją i
miłością.

15. Wszyscy świecy są powołani do świętości. Świętość swojego bycia ma się uwidocznić w
świętości działania.

16. Świeccy powinni traktować swoje codzienne zajęcia jako okazje do tego, by zbliżać
się do Boga
, spełniać Jego wolę i służyć innym ludziom prowadząc ich do komunii z
Bogiem.

17. W Kościele panuje różnorodność darów i ich komplementarność. Każdy świecki
pozostaje w relacji do całego Kościoła i sam wnosi do niego swój własny wkład.

18. Duch Święty obdarza świeckiego licznymi charyzmatami, zachęca go do różnych posług i
zadań. Charyzmaty istnieją we wspólnocie i dla wspólnoty!

19. Świeccy służą swymi charyzmatami, swymi darami, spełniając swe powołanie, różne
zadania
. Uczestniczą w życiu Kościoła, diecezji, parafii.

20. Każdy świecki musi mieć żywą świadomość tego, że jest członkiem Kościoła.

21. Posługi świeckich:

a) posługi w czasie mszy św. w parafii,

b) katechizacja i ewangelizacja w rodzinach i parafii,
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c) uczestnictwo we wspólnotach i ruchach,

d) uczestnictwo w radach parafialnych,

e) posługa na misjach

22. Kryteria każdego zrzeszenia świeckich katolików:

a) stawianie najpierwszym miejscu powołani do świętości,

b) odpowiedzialność w wyrażaniu wiary katolickiej,

c) świadectwo trwałej i autentycznej komunii (papież, biskup),

d) zgodność z apostolskim celem Kościoła,

e) zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności,

23. Formy działalności świeckich:

a) ożywienie modlitwy,

4/5

Powołanie świeckich w Kościele

b) przygotowanie do małżeństwa,

c) prowadzenie katechezy,

d) pomoc w wychowywaniu do wiary,

e) prowadzenie dzieł charytatywnych,

24. Szczególne zadanie świeckich dziś to NOWA EWANGELIZACJA wyrażana w nowy
sposób, z nowym zapałem, w nowych formach.

25. Szczególne zadanie świeckich to zaangażowanie na RZECZ OBRONY ŻYCIA I TROSKI O
JEGO GODNOŚĆ!

26. Pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania świeckich jest małżeństwo i
rodzina!
Rozwój cywilizacji zależy od stanu rodzin.

27. Świeccy powinni angażować się w sferę polityki dążąc zawsze do dobra wspólnego,
promując sprawiedliwość, w duchu służby.

28. Świeccy powinni włączać się w życie gospodarcze ukazując prawdziwy sens używania
dóbr materialnych.

29. Świeccy powinni tworzyć kulturę w miejscach, gdzie żyją. Wiara, aby być prawdziwą, musi
być wyrażona w kulturze.
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