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Nowy start z miłością
MODLITWA
Dobry Boże, naucz nas odczytywać Twoje znaki
i rozumieć Twoje polecenia. Naucz nas postępować
zgodnie z Twoją wolą. Pomóż zaakceptować Twoje
plany, by kierowały naszymi myślami i czynami.
Pomóż, aby wszyscy mogli rozpoznawać w nas
prawdziwych chrześcijan, który zarażają innych
radością i pomagają budować królestwo Boże.
Amen.

BIBLIA

Mk 12, 29-31

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment Biblii.
Krótka cisza.

Jezus opowiedział przypowieść: „Królestwo Boże podobne jest
do zakwasu, który pewna kobieta wzięła i wymieszała
z trzema miarami mąki, a wszystko się zakwasiło”.

Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM
1. Czytamy tekst DOCAT kolejno, zdanie po zdaniu.
Następnie jedna osoba czyta go w całości, na głos.
2. Trzy minuty ciszy.
3. Każda osoba czyta głośno słowo lub zdanie,
które szczególnie zwróciło jej uwagę
– bez żadnego komentarza.
4. Następnie każda osoba krótko wyjaśnia,
dlaczego wybrała to słowo/zdanie
(np. wspomnienia, pytania…).

DYSKUSJA
Porozmawiajcie także o własnych pytaniach
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie 5 minut na zapisanie tego,
co chcielibyście zapamiętać.

28

Jak powiązane są nauka społeczna i wiara?

Nie każdy, kto angażuje się społecznie czy politycznie, jest od
razu chrześcijaninem. Trudno jednak nazywać się chrześcijaninem i nie angażować się społecznie. Ewangelia wskazuje ludziom
bardzo wyraźnie, by angażowali się na rzecz miłości, sprawiedliwości, wolności i pokoju. Kiedy Jezus głosi nadejście królestwa
Bożego, uzdrawia i ratuje nie tylko poszczególnych ludzi. Wprowadza nową formę społeczności – królestwo pokoju i sprawiedliwości. Królestwo to wprawdzie może być ostatecznie wdrożone
tylko przez samego Boga. Chrześcijanie powinni jednak dążyć do
osiągnięcia lepszego społeczeństwa. Powinni budować miasto
człowieka, „które jest bardziej ludzkie, ponieważ odpowiada
bardziej królestwu Bożemu” (Kompendium nauki społecznej
Kościoła, 63). Gdy Jezus porównuje królestwo Boże do zakwasu,
który powoli zakwasza całe ciasto (por. Mt 13, 33), wskazuje
drogę działania chrześcijan w społeczeństwie.
1. Co sprawia, że chrześcijanin jest prawdziwie chrześcijaninem?
2. Dlaczego musimy myśleć o innych? Dlaczego nie możemy
po prostu żyć spokojnie w swojej wierze?
3. Co Jezus ma na myśli, kiedy chce zaprowadzić „królestwo
Boże”? (Zobaczcie pytania 89 i 110 w YOUCAT).
4. Jak myślicie, co dzieje się w duszy samotnej staruszki,
kiedy ją odwiedzacie?

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań formacyjnych.
Możecie je także zastąpić innymi zadaniami, bardziej
dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi.
Potem podzielcie się nimi z nami na feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge

Zastanówcie się, gdzie w waszym sąsiedztwie żyją ludzie
samotni lub porzuceni. Odwiedźcie ich lub zaproście
na spotkanie, proponując: „Opowiedzcie nam,
jak kiedyś było! Chcielibyśmy wiedzieć!”.
Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze pytania podobne do DOCATA:

Wasze inspiracje:

Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. All rights reserved.
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