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Co to znaczy żyć
w celibacie w Kościele?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Pewnego dnia wszyscy się z Tobą zjednoczymy,
o Boże. Wtedy Ty sam będziesz dla nas wszystkim:
naszą miłością, naszą radością i szczęściem.
Dodawaj sił tym, którzy są odblaskiem Twojej miłości
pośród nas i już dziś rezygnują ze szczęścia ludzkiego
małżeństwa na rzecz królestwa niebieskiego.
Amen.

BIBLIA

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.
Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

Łk 18, 29-30
Jezus odpowiedział swoim uczniom: „Zapewniam was:
Każdy, kto opuścił dom, żonę, braci, rodziców albo dzieci
ze względu na królestwo Boże, otrzyma znacznie więcej
w tym czasie, a w przyszłości życie wieczne”.
258

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie, które
szczególnie zwróciło jej uwagę, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

Dlaczego Kościół wymaga od prezbiterów i biskupów
życia w celibacie?

Jezus żył w celibacie i chciał tym samym wyrazić swoją niepodzielną miłość do Boga, swego Ojca. Naśladowanie sposobu życia
Jezusa i życie w bezżennej czystości „ze względu na królestwo
Boże” to od czasów Jezusa znak miłości, zupełnego poświęcenia
się Panu i całkowitej gotowości do służby. Kościół rzymskokatolicki żąda takiego sposobu życia od swoich biskupów i prezbiterów, Kościoły unickie tylko od swoich biskupów. [1579-1580, 1599]
Celibat – mówi papież Benedykt XVI – nie może oznaczać „nie
zaznać miłości”, ale musi oznaczać „dać się porwać namiętności
dla Boga”. Prezbiter jako osoba żyjąca w celibacie powinien być
płodny w takim sensie, w jakim jest reprezentantem ojcostwa Boga
i Jezusa. Papież mówi dalej: „Chrystus potrzebuje kapłanów, którzy
są dojrzali i mężni, zdolni do prawdziwego ojcostwa duchowego”.

DYSKUSJA

1. Dlaczego Jezus nie był żonaty?

Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!

2. Jaka jest różnica między ludźmi, którzy żyją w celibacie,
a zwykłymi singlami?

Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

3. Żaden człowiek nie powinien rezygnować z miłości.
Kiedy i z jakich powodów ludzie mogą na dłuższy czas
lub na zawsze zrezygnować z cielesnego seksu?
4. Czy celibat jest czymś wyższym niż małżeństwo? Czy ludzie
żyjący w małżeństwie są mniej doskonałymi chrześcijanami?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Zapytajcie w najbliższym tygodniu księdza, zakonnika lub siostrę
zakonną dlaczego zdecydowali się na życie w celibacie.
Możecie także poszukać w Internecie historii o świętych, aby się
dowiedzieć, dlaczego za tak ważne uważali oni bezżeństwo na
wzór Jezusa (np. św. Jan Paweł II, św. Matka Teresa z Kalkuty).
Potem podzielcie się na kolejnym spotkaniu swoimi odkryciami.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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