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Czym jest cud?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Uwielbiamy Cię za wszystko, co uczyniłeś w naszym
życiu. Pozwól nam zrozumieć, że jesteś Bogiem
niespodzianek i masz wobec nas plany, które
przekraczają wszelkie nasze oczekiwania. Otwórz
nasze oczy na prawdziwe cuda, które sprawiasz
w życiu naszym i przyjaciół, i w całym otoczeniu.
Amen.

BIBLIA

J 14, 12

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.

Jezus powiedział: „Uroczyście zapewniam was:
Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł,
jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich,
ponieważ Ja odchodzę do Ojca”.

Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

90

1. Przeczytajcie tekst YOUCAT 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, nie komentując go.
4. Następnie krótko wyjaśnia, dlaczego wybrała to
słowo/zdanie (np. z powodu napływających
wspomnień).

DYSKUSJA
Przedysktujcie także swoje własne pytania
na ten temat!
Wskazówka: Poświęćcie pięć minut na zapisanie
tego, co chcielibyście zapamiętać.

WYZWANIE
Nasze WYZWANIA są tylko sugestiami, które możecie
zastosować w czasie waszych spotkań. Możecie je
także zastąpić innymi zadaniami, bardziej dopasowanymi do okoliczności lub po prostu lepszymi. Wyślijcie
swoje propozycje na adres feedback@youcat.org
– chętnie je poznamy.
#YOUCATChallenge: Podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami
na Facebooku lub Instagramie.

Przewodnik

Czy Jezus czynił cuda, czy są to tylko pobożne bajki?

Jezus naprawdę czynił cuda, podobnie apostołowie.
Nowotestamentowi autorzy opierają się na realnych
wydarzeniach. [547-550]
Już najwcześniejsze źródła relacjonują o licznych cudach, nawet
wskrzeszaniu umarłych, będących potwierdzeniem orędzia
Jezusa: „Jeśli jednak Ja wyrzucam demony mocą Ducha Bożego,
to przyszło już do was królestwo Boże” (Mt 12, 28). Cuda działy się
publicznie; czasem wzmiankowano imiona uzdrowionych,
jak choćby ślepiec Bartymeusz (Mk 10, 46-52), czy też podawano
o nich bliższe informacje (teściowa Piotra [Mt 8, 14-15]). Miały
miejsce również takie cuda, które dla społeczności żydowskiej
były szokującymi bluźnierstwami (przykładowo uzdrowienie
chromego w szabat, uzdrowienie trędowatego). Jednak nigdy
jako fakty nie były negowane przez ówczesny judaizm.

1. Czym według was jest cud?
2. Czy osobiście doświadczyliście cudu, np. po długiej modlitwie?
3. Dlaczego wiara była dla Jezusa ważniejsza od cudów i znaków,
które czynił?
4. Wyobraźcie sobie, że jesteście Marią z Magdali lub drugą Marią
(por. Mt 28, 1). Jak przekonać uczniów Jezusa o cudzie zmartwychwstania?

Sprawdźcie w Internecie, jakie cuda wydarzyły się
w życiu waszych patronów lub ulubionych świętych.
Wskazówka: Dowiedzcie się czegoś więcej o bł. Carlo Acutisie.
Ustalcie, co opublikował w Internecie
na temat cudów eucharystycznych.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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