
Spotkanie 9.                                                                                        Rok I
Kościół wspólnotą zbawienia

Celem spotkania jest spojrzenie na Kościół nie jak na organizację, gdzie kaŜdy ma
do spełnienia określone obowiązki religijne, ale jak na moją wspólnotę, w której
razem z innymi uczniami Chrystusa mam swoje miejsce.

EKKLESIA (grec.), czyli zgromadzenie powołanych

I. Analiza tekstu.
 PoniŜszy fragment przeczytaj metodą Västeras, tzw. metodą trzech

znaków (wykrzyknik, pytajnik, strzałka).

„Przedwieczny Ojciec, na skutek zupełnie wolnego i tajemnego zamysłu

swej  mądrości  i  dobroci,  stworzył  świat  cały,  a  ludzi  postanowi  wynieść  do

uczestnictwa w Ŝyciu BoŜym; nie opuścił teŜ ludzi po ich upadku w Adamie, dając

im nieustannie pomoce do zbawienia przez wzgląd na Chrystusa (…). Wszystkich

zaś  wybranych Ojciec przed wiekami  „przewidział  i  przeznaczył,  aby się  stali

podobni  do  Syna  Jego,  który  miał  być  pierworodny  między  wielu  braćmi”.

A wierzących w Chrystusa postanowił zgromadzić w Kościele świętym, który juŜ

od początku świata ukazany przez typy, cudownie przygotowany w historii narodu

izraelskiego i Starym Przymierzu, ustanowiony w czasach ostatecznych, objawiony

przez  wylanie  Ducha,  a  końcu  wieków  osiągnie  swe  chwalebne  dopełnienie.”

(KK2)

II. Dzielenie się:

● Jak w moim Ŝyciu wzrastała świadomość chrztu i jego znaczenia?
● Czy i jak odkryłem, Ŝe Chrystus powołał mnie do wspólnoty ze sobą

w Kościele?
● Kim jest Kościół dla mnie dziś?
● Czy mam świadomość, Ŝe w Kościele mam wszystkie środki, wszystko

czego mi potrzeba, abym mógł dostąpić zbawiania? 
● Czy moja religijność, udział w liturgii jest dla mnie wypełnieniem

obowiązku czy sposobem trwania w Kościele w jedności z Chrystusem?
● W jaki sposób ta wspólnota pomaga mi trwać w Kościele?

POGŁĘBIAM, ROZUMIEM I STOSUJĘ

formacja w domu

1. Na podstawie poniŜszych fragmentów wypisz etapy budowania przez Chrystusa

„zgromadzenia powołanych”, czyli Kościoła.

a) Mk 3, 13-19 ……………………………………………………………………….

(Mk 3, 14-15 – do czego ich powołał?)……………………………………………...

b) Dz 2, 1-4 ………………………………………………………………………….

c) Dz 2, 42-47 i Dz 4, 31-37 …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

KOINOINIA (grec.), czyli jedno ść

2. Na modlitwie przemedytuję obrazy biblijne mówiące o Kościele:

J 15, 1-11......................................................................................................................

Ap 21, 9-27...................................................................................................................

Ef 2, 19-22....................................................................................................................

1Kor 12, 12-31.............................................................................................................

1P 2, 4-11.....................................................................................................................

3. Wybiorę jeden z dokumentów Kościoła, np. Soboru Watykańskiego II, lub którąś

z encyklik Jana Pawła II lub Benedykta XVI i przeczytam jakiś jej fragment w tym

miesiącu, dzieląc się tym, co najbardziej mnie zachwyciło, na następnym spotkaniu

w grupie.


