Spotkanie synodalne
3. Zabieranie głosu
Dz 5, 33-42
Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Lecz pewien faryzeusz,
imieniem Gamaliel, uczony w Prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć
Apostołów i zabrał głos w Radzie: «Mężowie izraelscy - przemówił do nich zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił
Teodas, podając się za kogoś niezwykłego. Przyłączyło się do niego około czterystu
ludzi, został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich
zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za
sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i teraz wam
mówię: Odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich! Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl
czy sprawa, rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich
zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem». Usłuchali go. A
przywoławszy Apostołów kazali ich ubiczować i zabronili im przemawiać w imię
Jezusa, a potem zwolnili. A oni odchodzili sprzed Sanhedrynu i cieszyli się, że stali się
godni cierpieć dla imienia [Jezusa]. Nie przestawali też co dzień nauczać w świątyni i
po domach i głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie.
(Inne fragmenty do wykorzystania: Sdz 6,33-40, 1Krl 18, 20-40, Dz 5, 33-42, Ga 2,11-12)

Propozycja rozważania
Tak wiele spraw jest w wokół nas, o których chciałoby się porozmawiać, omówić,
a przede wszystkim zaradzić, gdy stanowią jakiś problem. Człowiek nie zawsze ma
odwagę zabrać głos. Ma różne ograniczenie. Największym z nich jest miłość własna,
która podpowiada: „a co sobie inni pomyślą o mnie?” Zaczynają się zatem debaty
zakulisowe, a wraz z nimi szemranie, obmawianie, a może nawet oszczerstwa. Szukamy
zatem świadectw w Piśmie Świętym na temat zabierania głosu. Spieszy nam na pomoc
św. Paweł, upominający Piotra. Pojawia się Gamaliel, zabierając głos w atmosferze
czyhającej krytyki i hejtu. Są także prorocy Starego Testamentu nieustannie
nawołujący do wierności Jahwe. Wśród nich Eliasz, niejako stawiający na szali, w
sądzie na Górze Karmel, swój autorytet, swoją wiarę, a nawet życie.

Pytania synodalne
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą łącząc wolność, prawdę i miłość.
 Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się
w naszym Kościele parafialnym i w społeczeństwie?
 Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?
 Jak funkcjonują relacje z systemem medialnym (nie tylko z mediami
katolickimi)?
 Kto przemawia w imieniu naszej wspólnoty i jak jest on wybierany?

Modlitwa wiernych
Ożywieni łaską nadziei módlmy się do naszego Ojca, który jest w niebie.
1. Módlmy się za nasze wspólnoty parafialne, aby odważnie wyznawały swoją wiarę i
dzielili się nią z innymi.
2. Módlmy się o to, abyśmy pomagali sobie wzajemnie w trudnych sytuacjach
życiowych.
3. Módlmy się o to, abyśmy w sposób odpowiedzialny korzystali ze środków
medialnych.
Własne wezwania….
Boże Ojcze, wysłuchaj naszych próśb i umocnij na drodze w dążeniu do świętości. Przez
Chrystusa, Pana naszego.

