Spotkanie synodalne
6. Dialog w Kościele i społeczeństwie
Mt 15, 1-9
Wtedy przyszli do Jezusa faryzeusze i uczeni w Piśmie z Jerozolimy z
zapytaniem: «Dlaczego Twoi uczniowie postępują wbrew tradycji starszych?2 Bo nie
myją sobie rąk przed jedzeniem». On im odpowiedział: «Dlaczego i wy przestępujecie
przykazanie Boże dla waszej tradycji? Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz:
Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: "Kto by
oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być
wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki". I tak ze względu na
waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże. Obłudnicy, dobrze powiedział o was
prorok Izajasz:
Ten lud czci Mnie wargami,
lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci mnie na próżno,
ucząc zasad podanych przez ludzi».
(Inne fragmenty do wykorzystania: Wj 33, 1-11, Mt 16, 21-23, Dz 17, 16-32)

Propozycja rozważania
Na kartach Ewangelii Pan Jezus prowadzi nieustanny dialog z różnymi osobami.
Najpierw są to Jego uczniowie. Trzykrotnie mówi do nich o swojej męce, ale nie bardzo
się to zgadza i ich koncepcją Kościoła i trwania przy Jezusie. Jedna z tych rozmów
zakończyła się upokarzającym skarceniem Piotra. Potrzeba było wielokrotnie wracać
do tematu, aby choć trochę uczniowie go zrozumieli. Dialog zatem może się przeciągać,
może niektórych znużyć a zatwardziałych pchnąć ku zatraceniu (Judasz).
Jezus prowokowany przez faryzeuszów wchodzi też w dialog z nimi. Są to debaty
publiczne wobec przysłuchującego się tłumu. Za każdym razem Jezus staje w postawie
świadka prawdy. Mówi to, co usłyszał od Ojca, nazywa wszystko po imieniu, demaskuje
obłudę. Okazuje się jednak, że często nie wystarcza to, aby niektórych zawrócić z drogi
błędu. Dialog jednak trwa.
Pytania synodalne
Dialog wymaga wytrwałości i cierpliwości, ale umożliwia także wzajemne
zrozumienie.
 W jakim stopniu różne osoby w naszej wspólnocie spotykają się, aby prowadzić
dialog?
 Jakie są miejsca i środki dialogu w naszym Kościele parafialnym?
 W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności?
 Na jakie szczegółowe kwestie w Kościele i społeczeństwie powinniśmy zwrócić
większą uwagę?

 W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji
społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa
obywatelskiego i ludzi żyjących w ubóstwie?
Modlitwa wiernych
Do Boga, który obdarza swój lud sprawiedliwością, skierujmy ufne prośby.
1. Abyśmy zawsze byli ludźmi dialogu i szanowali poglądy innych braci.
2. Abyśmy stylem swojego życia i głęboką wiarą prowadzili dialog z innymi ludźmi.
3. Abyśmy w duchu uczniów Chrystusa potrafili rozwiązywać wszelkie konflikty i
trudności.
Własne wezwania….
Boże, oświeć nas swoją łaską, abyśmy przejrzeli duchowo i widzieli Twoją dobroć wobec
każdego człowieka. Przez Chrystusa, Pana naszego.

