RELIGIA (26 maja) 2 tematy
Kl. III
Temat: Rodzina Kościołem domowym.
Co kojarzy się Wam z określeniem „Kośćiół domowy”?
POWOŁANIE RODZINY W KOŚCIELE:

„Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie
wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany "Kościołem domowym", wspólnotą
łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej. (KKK 1666)
„ Do zasadniczych zadań rodziny chrześcijańskiej należy również zadanie kościelne: jest ona
powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i
posłannictwie Kościoła.Ażeby lepiej zrozumieć podstawy, treści i cechy charakterystyczne
tego uczestnictwa, należy zgłębić wielorakie i mocne więzy wzajemnie łączące Kościół i
rodzinę chrześcijańską, tworzące z niej niejako „Kościół w miniaturze” (Ecclesia domestica) i
sprawiające, że jest ona swego rodzaju żywym odbiciem i historycznym ukazaniem
tajemnicy Kościoła.” (FC 49)
RODZINA WOBEC KOŚCIOŁA:

„Rodzina chrześcijańska jest powołana do brania żywego i odpowiedzialnego udziału w
posłannictwie Kościoła w sposób sobie właściwy i odrębny, czyli oddając siebie samą na
służbę Kościołowi i społeczeństwu w tym, czym jest i co czyni, jako głęboka wspólnota życia i
miłości.Skoro rodzina chrześcijańska jest wspólnotą, której więzy zostały odnowione przez
Chrystusa przez wiarę i sakramenty, jej udział w posłannictwie Kościoła winien dokonywać
się na sposób wspólnotowy: a więc wspólnie, małżonkowie jako para, rodzice i dzieci jako
rodzina winni przeżywać swoją służbę dla Kościoła i dla świata. Powinni być w wierze jako
„jeden duch i jedno serce”, poprzez ożywiającego ich ducha apostolskiego i poprzez
współpracę, która włącza ich w dzieło służenia wspólnocie kościelnej i obywatelskiej.” (FC
50)
POSŁUGA EWANGELIZACJI W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

„Zależnie od tego, w jakim stopniu rodzina chrześcijańska przyjmie Ewangelię i dojrzeje w
wierze, staje się ona wspólnotą ewangelizującą. Posłuchajmy raz jeszcze Pawła VI: „rodzinę,
podobnie jak Kościół, należy uważać za pole, na które przynosi się Ewangelię i z którego ona
się rozkrzewia. Dlatego w łonie rodziny świadomej tego zadania wszyscy członkowie jej
ewangelizują a także podlegają ewangelizacji. Rodzice nie tylko dzielą się z dziećmi
Ewangelią, ale mogą od nich odebrać tę Ewangelię wyrażoną głęboko życiem. Rodzina staje
się głosicielką Ewangelii dla wielu rodzin oraz dla otoczenia, w którym żyje.” (FC 52)
POMOC W ODKRYCIU I PRZYJĘCIU POWOŁANIA:

„Rodzina winna tak przygotować dzieci do życia, aby każde wypełniło całkowicie swe
zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powołaniem. Istotnie, rodzina, która jest otwarta
na wartości transcendentne, która służy braciom w radości, która wykonuje swoje zadania z
wielkoduszną wiernością i która jest świadoma swego codziennego uczestnictwa w
tajemnicy chwalebnego Krzyża Chrystusowego, staje się pierwszym i najlepszym seminarium
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powołania do życia poświęconego Królestwu Bożemu.” (FC 53)
POMOC DZIECIOM W OKRESIE MŁODOŚCI:

„Posługa ewangelizacyjna i katechetyczna rodziców powinna towarzyszyć dzieciom także w
okresie ich dojrzewania i młodości, kiedy — jak to często się zdarza — kontestują lub wręcz
odrzucają wiarę chrześcijańską, otrzymaną w pierwszych latach życia. Podobnie jak w
Kościele dzieło ewangelizacji zawsze związane jest z cierpieniem apostoła, tak w rodzinie
chrześcijańskiej rodzice powinni odważnie i z wielką pogodą ducha przyjmować trudności,
na jakie niejednokrotnie napotyka ich posługiwanie ewangelizacyjne wobec własnych
dzieci.” (FC 53)
Odszukajcie w Piśmie Świętym fragmenty z Dziejów Apostolskich: Dz 2, 42-47 oraz Dz 4,
32-35 i zapiszcie czynności dotyczące życia religijnego pierwszych wspólnot chrześcijańskich.

Temat : Liturgia rodzinna.
MODLITWA RODZINNA:

„Modlitwa rodzinna ma swoje cechy charakterystyczne. Jest modlitwą wspólną męża i żony,
rodziców i dzieci. Komunia w modlitwie jest jednocześnie owocem i wymogiem owej
komunii, otrzymanej w sakramentach chrztu i małżeństwa. (…) Taka modlitwa rodzinna
czerpie swą pierwotną treść z samego życia rodzinnego, które we wszystkich i rozmaitych
okolicznościach jest pojmowane jako powołanie Boże i aktualizowane jako synowska
odpowiedź na Jego wezwanie: radości i bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice urodzin,
rocznice ślubu rodziców, wyjazdy, rozłąka i powroty, dokonywanie ważnych i trudnych
wyborów, śmierć drogich osób itd. oznaczają wkroczenie miłości Bożej w dzieje rodziny, tak
jak winny oznaczać moment stosowny do dziękczynienia, błagania i do ufnego powierzenia
rodziny wspólnemu Ojcu, który jest w niebie. Ponadto godność i odpowiedzialność rodziny
chrześcijańskiej jako „Kościoła domowego” mogą być przeżywane jedynie przy nieustannej
pomocy Bożej, która zawsze zostanie udzielona, jeżeli wyprosi się ją w pokornej i ufnej
modlitwie.” (FC 59)
WIELOŚĆ FORM MODLITWY RODZINNEJ:

„Celem przygotowania i przedłużenia w domu kultu sprawowanego w Kościele, rodzina
chrześcijańska sięga do modlitwy prywatnej, która posiada wielką rozmaitość form: ta
rozmaitość, świadcząca o niezwykłym bogactwie, z jakim Duch ożywia modlitwę
chrześcijańską, wychodzi naprzeciw różnym potrzebom i sytuacjom życiowym, w których
człowiek zwraca się do Pana. Poza modlitwą poranną i wieczorną, należy, idąc za
wskazaniami Ojców Synodu, polecić lekturę i rozważanie Słowa Bożego, przygotowanie do
sakramentów, nabożeństwo i poświęcenie się Sercu Jezusowemu, różne formy kultu Matki
Bożej, modlitwę przed i po posiłku, praktyki pobożności ludowej.” (FC 61)
WSPÓLNY POSIŁEK
bycie ze sobą

LITURGIA RODZINNA
WSPÓLNA MODLITWA
ZWYCZAJE
ŚWIĄTECZNE
przed posiłkiem
Wigilia, Boże
Narodzenie
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CZYTANIE PISM
ŚWIĘTEGO
dzielenie się Sło
Bożym

rozmowa
radość

poranna
wieczorna
błogosławieństwo
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Środa Popielcowa
Wielki Post
Triduum Paschalne
Wielkanoc

kontemplacja

