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Jezu, nasz Panie i Królu,
pomóż nam układać życie
zgodnie z Ewangelią,
odnowić i umocnić
Kościół diecezji elbląskiej,
przekazać dziedzictwo wiary
otoczeniu i następnym
pokoleniom.
Maryjo, Matko Zbawiciela,
Wojciechu, Maksymilianie Kolbe, Doroto z Mątów
nasi święci patroni, ufamy waszemu wstawiennictwu.
Tak. Amen.
www.diecezja.elblag.pl
synod.elblag@vp.pl

ul.Św. Ducha 10;
82-300 ELBLĄG
tel + 48 55 232 73 70

Przed synodem stoi zadanie odczytania „znaków czasu”.
Chodzi tu o znaki Bożego zamysłu wobec nas, w czasie
i miejscu, w którym się znajdujemy.
Aby rozpoznać znaki czasu, trzeba najpierw opisać oraz
próbować zrozumieć naszą rzeczywistość. Przynosi ona stale
nowe wyzwania dla nas. Otwiera możliwości i szanse, ale
niesie też zagrożenia. Zawiera w sobie poważne
niebezpieczeństwa, a także stawia przeszkody na naszej
drodze.
Jaki jest klimat intelektualny i duchowy współczesności?
Nazywa się ją często „ponowoczesnością”. W Europie
zachodniej polityka i media zostały zdominowane przez
pokolenie 1968 roku. Była to generacja niechętna
chrześcijaństwu, a nawet mu wroga. Doszły do głosu
środowiska agnostyczne i ateistyczne, które rugują
chrześcijan z instytucji kultury. W 1968 r. młodzież akademicka
oraz profesorowie uniwersytetów na Zachodzie zafascynowali
się marksizmem już nie w wersji stalinowskiej, ale
maoistowskiej [np. Paul K. Feyerabend]. Były to środowiska
anarchistyczne, a często także radykalne. Powstały wówczas
nawet grupy o charakterze terrorystycznym jak np. Czerwone
Brygady w Italii, czy Frakcja Czerwonej Armii [BaaderMeinhof] w Niemczech Zachodnich. Atakowały one
przedstawicieli rządów.W wyniku porwania zginął premier
Włoch Aldo Moro. W Niemczech zamachowcy zranili
poważnie obecnego przewodniczącego Bundestagu
-chrześcijańskiego [ewangelickiego] polityka Wolfganga
Schäuble. Marksistowską teorię walki klas przeszczepiano na
terytorium Ameryki Łacińskiej w formie tzw. teologii
wyzwolenia, czemu sprzeciwiał się Jan Paweł II i kard. Josef
Ratzinger.
W sferze obyczajów doszło do promowania tzw. rewolucji
seksualnej. Instytucja małżeństwa została zakwestionowana.
Zaczęto promować tzw. wolne związki i małżeństwa na próbę.
Na ogromną skalę rozwinął się ruch aborcyjny i przemysł
antykoncepcyjny. Kościelną reakcją była wówczas encyklika
papieża Pawła VI „Humane vitae” [1968].
W filozofii zaczęto kwestionować pojęcie prawdy obiektywnej,
uniwersalnej i niezmiennej. W tym nurcie promuje się pogląd,
że każdy posiada swoją prawdę i wszystkie narracje są
równouprawnione. Ponieważ nie ma jednej prawdy, dlatego
jest tylko moja prawda, równie
ważna jak twoja. Pojęcie
prawdy obiektywnej i niezmiennej zaczęto uważać za
opresyjne i nietolerancyjne. Poza tym szerzy się przekonanie,
że prawdę się tworzy, kreuje, a nie odkrywa – jak uważano
przez stulecia. Według tej filozofii, nie jesteśmy tylko
lektorami, czyli odkrywcami prawdy, ale jej autorami,
tworzącymi ją.
Zakwestionowano również istnienie prawa naturalnego
i natury ludzkiej. Nie ma prawa, które wiąże sumienia
wszystkich ludzi, a więc nie ma niezmiennego prawa
moralnego. Nie istnieje prawo, które człowiek może odnaleźć
w swoim sumieniu i które go wiąże. Przy takim podejściu
wolność człowieka może stawać się samowolą, dowolnością,
wolnością absolutną, możliwością decydowania o swoim losie
we wszystkich jego wymiarach tzn.: o samobójstwie, zgodzie
na eutanazję, zgodzie na spędzanie płodu, czy też
o współdziałaniu w niszczeniu pierwszych stadiów ludzkiego
życia.
Powstały również silne nurty ekologiczne związane z New
Age. Kontestują one chrześcijańską naukę o stworzeniu.

Oaza Dzieci Bożych - Mikoszewo 2016

. Ruchy te, jak zauważył kard. Josef Höffner [zm. 1987],
dopuszczają aborcję, ale kategorycznie nie godzą się na
wycięcie drzewa.
W nauczaniu niektórych współczesnych szkół filozofii,
człowiek jest tylko wyżej zorganizowanym zwierzęciem. Nie
różni się zasadniczo od świata przyrody, z którym jest
związany przez swoje ciało. W tym ujęciu, osoba jest
widziana jako niewiele znacząca jednostka w kolektywie.
Tymczasem chrześcijaństwo uczy, że człowiek jest
niepowtarzalną osobą i podmiotem o nienaruszalnej
godności.
Jan Paweł II ostrzegał przed dyktaturą relatywizmu
[encyklika „Centesimus annus” 1991, nr 46]. W miejsce
prawdy i normy moralnej wprowadzono bowiem, jako
kryterium rozstrzygające, statystykę i opinię większości.
Większość narzuca często i wymusza styl życia
mniejszości. Nie pozostawia przestrzeni, o kształcie której
nie powinno decydować głosowanie. Do sfery, która nie
podlega jakiejś formie plebiscytu należą: przekonania
religijne, postawy moralne, wolność wyboru opcji
wychowania dzieci, prawo do zachowania języka i kultury
narodowej oraz inne.
Kwestionuje się dziś często i ogranicza w praktyce prawo
sumienia do wyrażenia sprzeciwu, prawo do odrębnego
zdania i stylu innego postępowania od tego, który przyjęła
większość. Chodzi tu np. o tzw. klauzulę sumienia
w zawodzie lekarskim, czyli prawo lekarza do odmowy
wykonania zabiegu aborcyjnego.
zawodzie lekarskim, czyli prawo lekarza do odmowy
wykonania zabiegu aborcyjnego.
Dynamiczny w poł. XX w. Ruch Chrześcijańskiej Młodzieży
Robotniczej (JOC) przyjął metodę pracy zaproponowaną
przez swego założyciela belgijskiego księdza JosephaLeona Cardijn (1882-1967). Streszcza się ona w trzech
słowach: widzieć, oceniać, działać. Ten sposób
postępowania podjął później papież Jan XXIII
w encyklice „Mater et Magistra” [1961].
Widzieć, to także pamiętać o przyczynach
i uwarunkowaniach współczesności. Oceniać, to cierpliwie,
obiektywnie i krytycznie badać fenomeny społeczne
i kulturowe. Działać, to czynić to, co jest możliwe, kierując się
nie tylko kalkulacją ekonomiczną i statystyką, ale przed
wszystkim wyobraźnią wiary, godnością osoby i zasadą
dobra wspólnego.
W Ewangelii drzemie ogromny
dynamizm, także społeczny, dotąd nieeksploatowany.
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