
Klasa VII     Temat: Wspólnota Kościoła – Boży ogień…  (ćwiczenia s.102-103)      29 maja 2020r. 

Cel: ukazanie Kościoła jako wspólnoty, potrzeba zaprzyjaźnienia się z Jezusem 

 

Obejrzyj katechezę:         https://view.genial.ly/5eca32b85cf4ce0d97daa166/presentation-

bozyogien?fbclid=IwAR3R6xvPBcKQeCV9UfWpXpLPLtVWi4QLJV2i7-dBPavcvfDSYM4Um1EkjA4 

Co jest istotą wspólnoty w Kościele 
Gdy myślimy “wspólnota” często chodzi nam o wspólnotę między ludźmi. Jednak ponieważ jesteśmy 

w Kościele trzeba sobie jasno powiedzieć, że: 

- żadna wspólnota w Kościele nie ma absolutnie żadnego sensu bez odniesienia do Boga. 

-Każda wspólnota Kościoła czerpie swój sens od Ojca, przez Chrystusa w Duchu Świętym.    

-To ładne teologiczne stwierdzenie, tylko o co tu chodzi. 

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże i jest w związku z tym uzdolniony do miłości 

– czyli bezinteresownego daru z siebie. 

– komu ma tą miłość okazać? 

– przede wszystkim Bogu. A to znaczy, że pierwszym – i jak się zaraz okaże – ostatecznym 

powołaniem człowieka jest wspólnota z Bogiem Ojcem. 

 

W jaki sposób wejść we wspólnotę z Ojcem? 

– przez upodobnienie się do Syna, a to jest możliwe tylko dzięki Duchowi Świętemu. Wszyscy 

jesteśmy odkupieni i zmierzamy do zbawienia, a zbawienie to nic innego jak wejście do wspólnoty 

Trójcy Świętej. 

 

Czym jest więc wspólnota Kościoła- jej elementy: 

– grupą ludzi związanych relacjami międzyosobowymi z Chrystusem 

–  kontynuującą misję Chrystusa 

Jeżeli jakaś wspólnota zapomina o tym 

– ma inne cele 

– gubi się w różnych zaangażowaniach 

– traci z oczu Jezusa 

– zacznie przeżywać kryzys 

Istotą każdej wspólnoty Chrystusowej jest:  

– poznanie swego Pana 

– zaprzyjaźnienie się z Nim 

– głoszenie wielkich rzeczy, które nam uczynił 

NASZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA polega na tym,że: 

– zabraliśmy się któregoś dnia mając otwarte oczy i uszy 

– widzimy Pana – jak działa, prowadzi, przemienia, uzdrawia… poprzez  przyjmowanie sakramentów 

św. 

– w Jego Słowie- Piśmie świętym 

– cieszymy się Nim – jest nam dobrze 

– chcemy doświadczać tego dalej 

Czym dłużej razem – tym bardziej się poznajemy 

– uczymy się mówić o sobie 

– wyrażać swoje obawy, problemy, oczekiwania wobec grupy 

– podejmować choćby podstawową odpowiedzialność za grupę 

- przyjmujemy sakramenty w grupie  

- dbamy o dobro wspólne 

- wyznajemy wspólne wartości, itp. 

Pomódl się dowolną modlitwą o swoją wspólnotę parafialną, rodzinną, klasową.. 

Uzupełnij zeszyt ćwiczeń  

Dla tych, którzy nie mają ćwiczeń – wymień elementy kształtujące wspólnotę Kościoła. 

Zilustruj współczesne działania ludzi rozumiejących swoją przynależność do Kościoła. 
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