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Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, Rzym 5.09.2015r. 

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Witam Was! Cieszę się, że mogę być razem z Wami w tym dniu, w którym przez modlitwę i refleksję
chcecie  uczcić  oficjalne  uznanie  waszej  rzeczywistości  udzielone  wam  przez  Kościół  poprzez
ostateczne zatwierdzenie waszych Statutów. Nie zapominajcie proszę, że statuty pomagają kroczyć
wyznaczoną drogą, ale to, co tworzy Dzieło to Charyzmat! Proszę, niech nie stanie się tak, że przez
wielką troskę o Statuty stracicie charyzmat!

Witam ks. „PiGi” Periniego i dziękuję mu za słowo wprowadzające do naszego spotkania, a przede
wszystkim za kapłański zapał, z jakim pracował, dbając o uległość Duchowi Świętemu i jako proboszcz
wprowadził w życie rzeczywistość Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych, która rozeszła się na cały
świat.

Waszym powołaniem jest  być  zaczynem,  przez  które  wspólnota  parafialna  zadaje  sobie  pytanie  
o swoją misyjność.  Dlatego słyszycie w sobie nieodparte wezwanie, by wychodzić do wszystkich  
i głosić piękno Ewangelii. To misyjne pragnienie wymaga przede wszystkim wsłuchiwania się w głos
Ducha Świętego, który nieustannie mówi do swojego Kościoła i pobudza go do wkraczania na ścieżki,
niekiedy jeszcze mało znane ale kluczowe na drodze ewangelizacji.  To nieustanne nasłuchiwanie  
oraz  troska  o  to,  by  nie  wyczerpało  się  ono  z  powodu  zmęczenia  czy  chwilowych  trudności  
są warunkiem wierności Słowu Pana i  jednocześnie motorem do pokonywania różnych przeszkód
napotykanych na drodze ewangelizacji.

Dzięki  waszemu  zaangażowaniu  w  codzienności  i  we  wspólnocie  z  innymi  rzeczywistościami
kościelnymi pomagacie parafii stać się jedną rodziną, w której odnajduje się bogata i różnorodna  
w  formach  rzeczywistość  Kościoła  (Lumen  gentium 8).  Spotykanie  się  w  domach,  by  dzielić  się
radościami i oczekiwaniami, które wypełniają serce każdego człowieka, to naturalne doświadczenie
ewangelizacji, przypominające bardzo to, co działo się w pierwszych czasach Kościoła. Przywołuje to
św.  Łukasz  w  Dziejach  Apostolskich,  kiedy  to  wspomina,  że  wszyscy  wierzący  „codziennie  trwali
jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca”
(Dz 2, 46-47).

Wy,  Komórki,  macie  pragnienie  uczynić  waszym  ten  styl  życia  wspólnotowego,  który  pozwala
przyjmować wszystkich bez osądzania nikogo (por. Evangelii gaudium, 165).  

Naszym Sędzią jest Pan. A jeśli nasuwa ci się na usta słowo osądu na temat jednej czy drugiej osoby,
zamknij  usta.  Pan  zostawił  nam  wskazówkę  „Nie  sądźcie  abyście  nie  byli  sądzeni”.  Żyć  razem  
w prostocie, przyjmować wszystkich. Po co przyjmować wszystkich? By podarować doświadczenie
obecności Boga i  miłości braterskiej.  Doświadczeniem ewangelizacji  jest pragnienie przyjmowania,
bliskości, ponieważ jest to jedna z pierwszych oznak komunii, o której mamy świadczyć, jako o znaku,
że spotkaliśmy Jezusa w naszym życiu.

Zachęcam  was,  byście  uczynili  Eucharystię  sercem  waszej  misji  ewangelizacyjnej.  Tak  by  każda
Komórka  stała  się  wspólnotą  eucharystyczną,  która  w łamaniu  chleba  rozpozna  realną obecność
Jezusa Chrystusa pośród nas. W Niej zawsze znajdziecie siłę do dzielenia się pięknem wiary, ponieważ
w Eucharystii doświadczamy miłości, która nie zna granic i dajemy konkretne świadectwo, że Kościół
jest  „ojcowskim  domem,  gdzie  jest  miejsce  dla  każdego,  z  jego  niełatwym  życiem”  (Evangelii
gaudium,  47).  Owo świadectwo: Kościół jest domem Ojca. Jest w nim miejsce dla wszystkich, dla
wszystkich. Jezus w Ewangelii nawołuje: „Zapraszajcie dobrych i złych, wszystkich, bez różnicy”.

Wasze  Statuty  zostały  zatwierdzone  w  Niedzielę  Bożego  Miłosierdzia.  Obyście  zawsze  mogli
świadczyć o  czułości  Boga Ojca i  Jego bliskości  wobec każdego,  szczególnie wobec  najsłabszego  
i samotnego. Niech Matka Boża zwróci na was swoje miłosierne oczy i niech wam towarzyszy moje
Błogosławieństwo. I proszę pamiętajcie o modlitwie za mnie! Dziękuję!

Teraz  wszyscy  razem módlmy się  do  Maryi,  Matki  Kościoła,  Matki  czułości,  by  wspomagała  nas
postępowaniu drogą świadectwa. Zdrowaś Maryjo…


