Spoločenský rozmer evanjelizácie.
Formačný program pre členov skupín KOČ na obdobie roka 2014/2015.
Úvod.
Hlas pápeža bol vždy pre KOČ dôležitým podnetom k práci a službe. KOČ
vznikla ako odpoveď na apel svätého otca Jána Pavla II. V tomto pápežovi vidí
svojho sprievodcu na ceste zápasu o slobodu. Jeho nástupcovia na Petrovom
Stolci cez svoje učenie poukazujú na hlbší zmysel a aktualizujú poslanie
Kruciaty. Takto to bolo po návšteve pápeža Benedikta XVI v Poľsku - podľa
jeho náuky je vypracovaný ročný formačný program pre členov Kruciaty.
Rovnako aj po iné roky a pri iných príležitostiach sme sa odvolávali na učenie
pápežov.
Lebo KOČ je zo svojej prirodzenosti náboženským, nadprirodzeným,
evanjelizačným hnutím, ktoré sa opiera o vieru v spásonosnú moc Ježiša Krista
a jeho Ducha. Takto to zdôrazňoval náš zakladateľ otec František Blachnicki
(porov. Príručka KOČ). Preto nemôže chýbať v tomto roku naša osobitná
odpoveď na dokument pápeža Františka EVANJELIUM RADOSTI.
Povzbudzujeme k čítaniu celého dokumentu, ktorý je zasvätený evanjelizácii
v mnohorakých aspektoch a je začiatkom obnovy a vzrastu pre naše
spoločenstvá a prostredie v ktorom žijeme.
Na formačnú prácu malých skupín pre rok 2014/2015 sme vybrali úryvky
z kapitoly Sociálny rozmer evanjelizácie. Toto je veľmi dôležitý a strategický
rozmer KOČ. Kerygma vlastní aj sociálny obsah: v samom srdci evanjelia sa
nachádza spoločenský život a angažovanie sa pre druhých.
Obsah prvého ohlasovania má okamžitú morálnu odozvu, ktorej centrum
stanovuje láska. Takto pápež František definuje naše dielo KOČ.
Formačné Stretnutia v skupinách KOČ majú metódu Evanjeliovú revíziu
života opretú na schéme: VIDIEŤ – POSUDIŤ – KONAŤ. Je to povzbudenie,
aby sme pozorovali každodenný život. Aby sme ho vedeli posúdiť vo svetle

evanjelia a pápežovho dokumentu. Aby sme vedeli zmeniť životné postoje. Ak
v bode VIDIEŤ len osvetľujeme problém opretý o životnú skúsenosť, tak
v bode KONAŤ – po konfrontácii s Božím slovom a učením cirkvi – chceme
prijať konkrétne rozhodnutie, ktoré je najlepšie splniteľné a ľahké na overenie
pri ďalšom stretnutí.
Do svojho srdca prijmime slová pápeža: Bojím sa, že tieto slová zostanú len
predmetmi niekoľkých komentárov bez skutočného použitia v praxi. Aj napriek tomu
však dúfam v otvorenosť všetkých kresťanov a prosím vás, aby ste spoločne hľadali
kreatívne spôsoby prijatia tejto obnovenej ponuky. (Evangelii gaudium 201)

