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Odkryć radość płynąca z wiary w trudnym czasie Ojczyzny i świata 
 
 
 Kościół Chrystusowy na przełomie XX i XXI wieku otrzymał dar, jakim jest 

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego Jana Pawła II, ogłoszony 11 października 1992 
roku. Wartość tego daru polega na tym, że w sposób zwięzły zostały przedstawione w nim 
wszystkie podstawowe artykuły wiary Kościoła. Ten rodzaj „vademecum”, pozwolił 
osobom wierzącym pogłębić dojrzałość w wierze, a niewierzącym objąć jednym 
spojrzeniem całą panoramę wiary katolickiej. Jego dodatkowa wartość wynika również  
z faktu, że został on przetłumaczony na 50 języków świata. W 2005 roku papież Benedykt 
XVI przedstawił Kościołowi wierną syntezę Katechizmu w postaci Kompendium, które 
zawiera ubogaconą ścisłą zależność od Katechizmu, formę dialogową i użycie obrazów  
w katechezie. 

 Dzisiaj, kiedy przeżywamy trudny czas zagrożenia pandemią koronawirusa, 
z przepisami obostrzenia życia społecznego, kulturowego i religijnego, w tym braku 
dostępu do otwartej edukacji i katechezy, pragnę wezwać do nowego pochylenia się nad 
źródłami biblijnymi, Katechizmem Kościoła i Kompendium. Dlatego całym sercem 
zachęcam, aby nasze wspólnoty rodzinne wykorzystały ten czas na odczytywanie 
wybranych haseł i pytań, które zapraszają rodziców – pierwszych nauczycieli wiary – do 
dialogów ze swoimi dziećmi i ludźmi młodymi. Dialogi te będą sprzyjały odkrywaniu 
ciągle nowych i aktualnych wyzwań wiary w Chrystusa, wobec wydarzeń tego świata. 
Jednocześnie pozwolą one zdobywać ufność w wierze wobec wszelkich form 
subiektywnego traktowania wiary i Kościoła. Albowiem tego rodzaju propozycję tzw. 
„prywatnej religijności”, dostrzegamy bardzo często w środkach społecznego przekazu. 
Dlatego mam nadzieję, że ta „krótsza droga” katechezy rodzinnej doprowadzi do celu, 
jakim jest nie tylko zrozumienie prawd wiary chrześcijańskiej, ale do osobistego  
i wspólnotowego świadectwa wiary. Albowiem wszyscy potrzebujemy stałego wzrastania 
w wierze, w świetle darów Ducha Świętego i odpowiedzialności za siebie nawzajem. 

 Na te zadania odkrycia radości wiary i nadziei złożonej w Bogu – Ojcu 
Miłosierdzia – z serca błogosławię 
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Częstochowa, 25 marca 2020 roku,  
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
28. rocznicę utworzenia Archidiecezji Częstochowskiej 


