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Speaker:

W kolejnej katechezie o zapale ewangelizacyjnym staramy się dziś zrozumieć, co to znaczy być
apostołem w świetle Soboru Watykańskiego II. Słowo apostoł przywodzi na myśl przede
wszystkim grupę dwunastu uczniów wybranych przez Jezusa. Jednakże, jak uczy Sobór każde
chrześcijańskie powołanie jest ze swej natury apostolskie. Jesteśmy powołani do bycia apostołami
w Kościele, który jest apostolski, jak to wyznajemy w Credo. Być apostołem oznacza być
posłanym na misję. Wzorem takiego posłania jest wydarzenie, w którym Zmartwychwstały
Chrystus posyła swych uczniów, przekazując im moc, którą sam otrzymał od Ojca i udzielając im
swego Ducha. Innym aspektem bycia apostołem jest powołanie. Tak było od początku, kiedy Pan
Jezus „przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego”. Ustanowił ich jako
grupę, nadając im tytuł „apostołów”, aby z Nim byli i żeby ich posłać na misję. Powołanie
apostolskie jest wspólne dla wszystkich ochrzczonych, tak jak „wspólna jest godność członków
wynikająca z ich odrodzenia w Chrystusie, wspólna łaska synów, wspólne powołanie do
doskonałości; jedno zbawienie, jedna nadzieja i niepodzielna miłość”. I jest to powołanie, które
uzdalnia ich do aktywnego i twórczego wypełniania zadania apostolskiego w Kościele, w którym
„istnieje różnorodność posługiwania, ale jedność misji. Apostołom i ich następcom zostało
powierzone przez Chrystusa zadanie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego
mocą. Ludzie świeccy, mający uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej
Chrystusa, wypełniają natomiast swe zadania w posłannictwie całego ludu Bożego w Kościele i w
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świecie”.

 

Santo Padre:

Saluto cordialmente tutti i polacchi. Il Concilio Vaticano II ci ricorda che tutti i battezzati sono
chiamati ad essere apostoli. Questo richiede una reale collaborazione tra la gerarchia e i fedeli
laici, perché nella Chiesa c'è diversità di ministeri ma unità di missione. Vi invito a ripensare questi
rapporti e a impegnarvi insieme per la nuova evangelizzazione della vostra Patria. Vi benedico di
cuore.

 

Speaker:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy
ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między
hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji.
Zachęcam was do przemyślenia na nowo tych relacji oraz wspólnego zaangażowania w nową
ewangelizację waszej Ojczyzny. Z serca wam błogosławię.

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

2


