Adoracja Najświętszego Sakramentu – pomoc w modlitwie indywidualnej
Katolicka Nauka Społeczna w życiu chrześcijanina
I.

REFLEKSJA KOŚCIOŁA
1. Ludzie w szczególny sposób przynaglani są do nieustannego zmierzania ku prawdzie, do jej
szanowania i odpowiedzialnego o niej świadczenia. Życie w prawdzie ma szczególne
znaczenie w stosunkach społecznych: współżycie istot ludzkich w obrębie wspólnoty jest
rzeczywiście uporządkowane, płodne i odpowiadające ich osobowej godności, jeśli opiera
się na prawdzie. Im bardziej osoby i grupy społeczne starają się rozwiązywać problemy
społeczne zgodnie z prawdą, w tym większym stopniu odstępują od samowoli i stosują się
do obiektywnych wymogów moralności. (Kompendium KNS, nr 198)
2. Miłość jest podstawą każdego zdrowego i otwartego życia społecznego. Dziś jednak „łatwo
stwierdza się jej niewielkie znaczenie dla interpretowania i kierowania odpowiedzialnością
moralną”. Jest ona czymś więcej niż tylko subiektywnym sentymentalizmem, jeśli wiąże się
z zaangażowaniem na rzecz prawdy, tak że nie „staje się ona łupem emocji oraz
przypadkowych opinii jednostek”. To właśnie jej związek z prawdą ułatwia uniwersalizm
miłości, a tym samym pozwala uniknąć „sprowadzenia do środowiska ciasnego i
pozbawionego relacji”. (…) Bez prawdy emocje zostają pozbawione treści relacyjnych i
społecznych. Z tego powodu otwartość na prawdę chroni miłość przed wiarą fałszywą, która
odbiera jej „horyzont ludzki i uniwersalny”. (Fratelli tutti, nr 184)
3. [W Chrystusie] i dzięki Niemu również życie społeczne, mimo wszystkich jego sprzeczności
i dwuznaczności, może być odkrywane na nowo jako miejsce życia i nadziei, jako znak
Łaski, która nieustannie ofiarowywana jest wszystkim i zachęca do wyższych form
współdzielenia tego życia, angażując każdego. (…) W świetle wiary solidarność zmierza do
przekroczenia samej siebie, do nabrania wymiarów specyficznie chrześcijańskich całkowitej
bezinteresowności, przebaczenia i pojednania. Wówczas bliźni jest nie tylko istotą ludzką z
jej prawami i podstawową równością wobec wszystkich, ale staje się żywym obrazem Boga
Ojca, odkupionym krwią Jezusa Chrystusa i poddanym stałemu działaniu Ducha Świętego.
Winien być przeto kochany, nawet jeśli jest wrogiem, tą samą miłością, jaką miłuje go Bóg;
trzeba być gotowym do poniesienia dla niego ofiary nawet najwyższej: «oddać życie za
braci» (por. 1 J 3,16)”. (Kompendium KNS, nr 196)

II.
ZAPYTAM SIEBIE
1. Czy jestem świadom swojej godność dziecka Bożego?
2. Czy żyję w prawdzie o sobie samym, w prawdzie w relacji do Boga i drugiego człowieka?
3. Co znaczy dla mnie kierowanie się miłością w codziennym życiu?
4. Jak dzisiaj mogę żyć solidarnie z innymi?
5. Jak dzisiaj być chrześcijaninem zaangażowanym w życie społeczne?
III.

MEDYTACJA

Przesłanie biblijne ustawicznie inspiruje myśl chrześcijańską na temat władzy politycznej,
przypominając, że ma ona swoje źródło w Bogu i jest nieodłączną częścią stworzonego przez Niego
porządku. Porządek ten dostrzegany jest przez ludzkie sumienie i urzeczywistnia się w życiu
społecznym przez prawdę, sprawiedliwość, wolność i solidarność, które zapewniają pokój.
(Kompendium KNS, nr 383)
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