Streszczenie. Katecheza IX. Ks. Wiesław Łużyński. Consecratio mundi
(odnowa porządku doczesnego w duchu Ewangelii) dążeniem do
zrównoważonego rozwoju, humanizacji świata oraz ugruntowywaniem sfer
sacrum i sanctum.

Chrystus, żegnając się ze swoimi uczniami, nie modlił się, by Ojciec Niebieski
zabrał ich z tego świata, ale by ustrzegł ich w prawdzie. Pragnie zatem, by żyjąc
na tym świecie, nie należeli do tego świata. Wypełniając ziemskie obowiązki, mają
zachować ewangeliczny styl życia i ewangeliczną hierarchię wartości.
Zadaniem ludzi świeckich jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami
świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Chrześcijanie, żyjąc na tym świecie, nie
powinni żyć jedynie według zasad i wartości tego świata, ale przede wszystkim
według wartości, jakie przyniosła światu Chrystusowa Ewangelia. W Liście do
Diogeneta czytamy: „[…] Są w ciele, lecz żyją nie według ciała. Przebywają na ziemi,
lecz są obywatelami nieba”. Obecność chrześcijan w świecie przemienia świat,
czyni go bardziej ludzkim. Chrześcijanin, żyjąc w świecie, doświadcza wpływu,
a nawet nacisku tego świata, by przyjąć logikę tego świata, jego sposób myślenia
i wartościowania. Bez formacji umacniającej tożsamość chrześcijańską
wierzącemu grozi utrata związku z Ewangelią, z Kościołem, a w konsekwencji
z Chrystusem. Chrześcijanin w świecie jest jakby obywatelem dwóch światów.
Z jednej strony należy do Kościoła, żyje nowym życiem ofiarowanym mu przez
Chrystusa. Z drugiej strony, żyje w środowisku swojego zamieszkania, pracy,
realizacji swoich życiowych pasji. Środowiska te są niejednokrotnie pozbawione
wartości chrześcijańskich. Potrzebne jest zatem nieustające uświęcanie czasu
i miejsca w którym realizujemy swoje powołanie, poprzez modlitwę,
chrześcijańskie pozdrowienie i Eucharystię.
Chrześcijanie mają być zaczynem obecnym w świecie. Obecni w świecie, powinni
żyć wartościami ewangelicznymi. Ich aktywność w świecie powinna motywować
chrześcijańska hierarchia wartości. Ewangeliczna przemiana świata wiąże się
z postawą, jaką zachowują poszczególni chrześcijanie i cały Kościół. Powinna być
to postawa profetyczna, a kiedy potrzeba nawet krytyczna. Każdy z nas
zachowuje się profetycznie, gdy w sytuacjach konfliktu wartości, wybiera
wartości ewangeliczne. Ważne jest, aby chrześcijanie, a zwłaszcza członkowie
Akcji Katolickiej, tworzyli środowiska wiary, środowiska, które są w stanie pomóc
żyć po chrześcijańsku.

