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Do czego potrzebny nam
jest Kościół?
MODLITWA
Panie nasz i Boże nasz!
Ty jesteś blisko każdego z nas.
Ty chcesz, abyśmy się życzliwie troszczyli o siebie
nawzajem i nikomu z nas nie pozwolili się zagubić.
Dziękujemy, że w swoim Kościele zjednoczyłeś nas
tak bardzo głęboko.
Amen.

BIBLIA

1 Kor 12, 12-13. 27

Jedna osoba czyta na głos wskazany fragment
Pisma Świętego.

Ciało jest jednością, choć ma liczne części. Wszystkie części ciała,
mimo że jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Tak też jest z Chrystusem.
W jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, by stanowić jedno
ciało. Wy jesteście Ciałem Chrystusa, a każdy z was jest Jego częścią.

Chwila ciszy.
Wymiana myśli: Co szczególnie was poruszyło?

STUDIUM

121

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

Co oznacza Kościół?

Kościół, z greckiego „ekklesia” oznacza wspólnotę zwołanych.
My wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni i wierzymy w Boga,
stajemy się zwołanymi przez Pana. Razem jesteśmy Kościołem.
Chrystus, jak mówi św. Paweł, jest Głową Kościoła. My jesteśmy
Jego ciałem. [748-757]
Kiedy przyjmujemy sakramenty i słuchamy słowa Bożego, Chrystus
jest w nas i my jesteśmy w Nim – to jest Kościół. Ścisłą, żywą więź
łączącą wszystkich ochrzczonych z Jezusem, Pismo Święte opisuje
przy pomocy wciąż nowych obrazów: raz mówi o ludzie Bożym, innym
razem o Oblubienicy Chrystusa; raz Kościół nazywany jest matką,
potem przyrównany jest do Bożej rodziny czy do weselników. Nigdy
Kościół nie jest samą instytucją, nigdy jedynie „Kościołem hierarchicznym”, który można by od siebie odsunąć. Mogą nas denerwować
błędy i skazy w Kościele, ale nigdy nie możemy się od niego odsunąć,
ponieważ Bóg nieodwołalnie zdecydował się na ten Kościół i mimo
wszystkich grzechów nie dystansuje się od niego. Kościół to Boża
obecność pośród nas, ludzi. Dlatego mamy go kochać.
1. Co odpowiedzielibyście na pytanie, jaki powinien być Kościół
zgodnie z wolą Jezusa?
2. Dlaczego Kościół jest czymś więcej niż tylko ludzką instytucją?
3. W jakich sytuacjach doświadczyliście, czym jest Kościół?
4. Jakie są wasze talenty i jak możecie je wykorzystać dla dobra
wspólnoty Kościoła?

Pójdźcie do swojego proboszcza (możecie mu też przynieść ciasto)
i zapytajcie go, w czym i jak możecie mu pomóc?
Możecie także utworzyć grupę i wspólnie go o to zagadnąć.
Ważne jest, żebyście postarali się współpracować w parafii i z parafią.

Czy przyjmujecie to wyzwanie?
Wasze propozycje zadań:

www.youcat.org/pl

Wasze inspiracje:
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