
Temat: Skała i klucze – fundament i władza otwierania nieba.

Zapoznajcie się z tekstem ze strony 132 – 134, temat 40.

Władza w Kościele oznacza pełnienie służby wobec wspólnoty wierzących.

Symbole papieskie to m.in.: pastorał i klucze.

Klucz jest symbolem władzy. W herbie papieskim są dwa klucze: złoty i srebrny. /patrz katechizm, str. 133/

Złoty oznacza władzę odpuszczania grzechów, srebrny – władzę polegającą na nieomylności w sprawach wiary

i duchowy autorytet.

Innym symbolem jest pastorał.

Pan Jezus polecił Piotrowi kierować Kościołem na podobieństwo pasterza doglądającego swoich owiec.

Słowa: ,,Paś baranki moje” znaczą – chroń je i opiekuj się nimi. Podobnie jak symbolem pasterza jest laska pasterska,

tak symbolem papieża jest laska zakończona krzyżem, czyli pastorał. To znak urzędu pasterskiego, którego

sprawowanie oznacza czuwanie pasterza nad powierzonym mu ludem.

Pełnienie posługi papieskiej wiąże się z ogromną odpowiedzialnością przed Bogiem za całą wspólnotę

Kościoła. Dlatego podczas każdej Mszy Świętej modlimy się w intencji papieża.

Papież nazywany jest też biskupem Rzymu. Jest pierwszy spośród biskupów, podobnie jak Piotr był

pierwszym spośród apostołów. Zadaniem apostołów było głoszenie Ewangelii, wskazywanie, jak żyć według jej słów,

odpuszczanie grzechów. Podobnie jest z biskupami, którzy są następcami apostołów. Oni sprawują opiekę nad

diecezjami, a pomagają im w tym kapłani i diakoni.

Biskupi, kapłani i diakoni przyjmują sakramenty święceń, przez który otrzymują dar Ducha Świętego

wspierający ich w posłudze Kościołowi. Zostają posłani do wspólnoty wierzących z określonymi zadaniami.

„Biskup (grec. episcopein - nadzorować) - następca apostołów. Przewodzi diecezji. Biskup jako członek

Kolegium Biskupów pod przewodnictwem papieża troszczy się o cały Kościół”.

[Youcat, s. 87]

Do apostolskiego pochodzenia władzy biskupa nawiązuje pastorał, który jest symbolem jego władzy

pasterskiej. Biskup nosi piuskę – nakrycie głowy w kształcie okrągłej czapeczki w kolorze fioletowym, oraz krzyż

zawieszony na piersi.

„Prezbiter (grec. presbyteros - starszy) - współpracownik biskupa w przepowiadaniu Ewangelii i udzielaniu

sakramentów. Sprawuje swą posługę w łączności z innymi kapłanami pod przewodnictwem biskupa”.

[Youcat, s. 88]

„Diakon (grec. diakonos - sługa, pomocnik) - angażuje się przede wszystkim w działalność charytatywną

(diakonia), ale także naucza, katechizuje, czyta Ewangelię podczas Mszy Świętej, głosi kazanie i asystuje w celebracji,

może udzielać sakramentu chrztu”.

[Youcat, s. 145]

Diakonów można rozpoznać po charakterystycznym stroju. Podczas liturgii mogą nosić albę ze stułą przewieszoną

przez lewe ramię i spiętą u dołu. Diakon nie może sprawować Eucharystii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Youcat


Duchowni - diakoni, prezbiterzy i biskupi służą wiernym, aby mogli dojść do królestwa niebieskiego. Dlatego też

wszyscy przynależący do Kościoła mają względem nich pewne obowiązki.

„To, co święci pasterze (...) wyjaśniają jako nauczyciele wiary albo postanawiają jako kierujący Kościołem,

wierni (...) obowiązani są wypełniać z chrześcijańskim posłuszeństwem”.

[Kodeks prawa kanonicznego, kan. 212 § 1]

NOTATKA

PRACA DOMOWA
Każdy z nas należy do określonej diecezji i parafii, nad którymi opiekę sprawują biskup i kapłani. Uzupełnijcie kartę

pracy, wpisując właściwe dane.

Na podstawie przeczytanych informacji uzupełnij tabelę:

ZADANIA

Biskupa Prezbitera Diakona


