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“Miserando atque Eligendo”, motto Papie#a Franciszka, b#dzie tematem
prowadz#cym Jubuleusz Katechetów
03-11-2015 PCPNE

W dniu 15 pa#dziernika zebrali si# w siedzibie Papieskiej Rady d.s. Krzewienia  Nowej Ewangelizacji
cz#onkowie grupy roboczej Jubileuszu katechetów. Wydarzenie, zaplanowane w ramach Roku
Mi#osierdzia, odb#dzie si# w Rzymie od 23 do 25 wrze#nia 2016. Celem tego wydarzenia, oprócz
  otrzymania Odpustu Jubileuszowego przez uczestników jest przypomnienie, #e katecheza i
edukacja religijna, prowadzona przez katechetów, nauczycieli religii i wychowawców jest pierwszym
z duchowych dzie# mi#osierdzia " poucza# nie#wiadomych". Papie# rzeczywisto#cie w li#cie
Misericordiae Vultus, zaprasza nas do kontemplacji i wdro#enia tych dzie# mi#osierdzia w czasie
Jubileuszu. Rzeczywi#cie katecheza jest dzie#em mi#osierdzia, poniewa# zbli#a tych, którzy nie
znaj# Boga i pomaga tym, którzy ju# Go znaj#, kocha# i  poznawa# Go bardziej.

Porz#dek obrad koncentrowa# si# na definicji ko#cowej programu oraz zaplanowaniu ka#dej
czynno#ci. W definicji programu zostali#my zainspirowani mottem pontyfikatu papie#a Franciszka
"Miserando atque eligendo"   (Spojrza# na niego z mi#o#ci# i wybra# go), który z kolei wzi#ty zosta#
z  jednej z homilii #w. Bedy Czcigodnego, kap#ana (Hom 21; CCL 122, 149-151), która mówi o
wezwaniu Jezusa skierowanego do #w. Mateusza Aposto#a.

W tym kontek#cie Jubileusz katechetów rozpocznie si# w pi#tek po po#udniu, 23 wrze#nia
  katechez# o powo#aniu Mateusza. Uczestnicy zostan# podzieleni na grupy wed#ug j#zyków, w
ró#nych ko#cio#ach  centrum Rzymu. W pobli#u ko#cio#a #w. Ludwika  Francuzów, pielgrzymi b#d#
zaproszeni do kontemplacji Bo#ego Mi#osierdzia w jednym z najs#ynniejszych obrazów #wiata,
który przedstawia Powo#anie #wi#tego Mateusza, znajduj#cy si# w Kaplicy Contarelli, w centrum
Ko#cio#a. Dzie#o jest cz##ci# serii obrazów o #wi#tym Mateuszu Ewangeli#cie, które zosta#y
wykonane przez Caravaggia mi#dzy 1599 i 1600.
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Nast#pnego dnia w ró#nych ko#cio#ach jubileuszowych, katecheci b#d# mieli mo#liwo##
przygotowania si# do pielgrzymki, która zaprowadzi ich do Drzwi #wi#tych Bazyliki #wi#tego Piotra.
Przewidziana jest na te chwile adoracja eucharystyczna, modlitwa i czytanie S#owa Bo#ego.
Przez ca#y czas trwania wydarzenia b#dzie mo#liwo## skorzystania z sakramentu pojednania.
Podczas pielgrzymki do Drzwi #wi#tych, uczestnicy b#d# mogli ogl#da# niektóre twarze #wi#tych
i b#ogos#awionych najbardziej znanych katechetów, poprzez których to objawi#o si# mi#osierdzie
Boga. Po po#udniu, dzie# zako#czy si# Nieszporami w bazylice #w Jana na Lateranie. Nieszpory
rozpoczn# si#  kilkoma #wiadectwami katechetów zaanga#owanych w szczególnie trudnych
sytuacjach.

Na koniec, w niedziel# o 10:00, Ojciec #wi#ty Franciszek b#dzie przewodniczy# Mszy #w. na placu
#wi#tego Piotra, któr# zako#czy si# Jubileusz katechistów.

W najbli#szych dniach opublikuje si# ostateczny program zdarzenia. Aby wzi## w nim udzia#
 b#dzie mo#na od po#owy listopada zarejestrowa# si# na oficjalnej stronie internetowej Jubileuszu
 www.im.va.


