Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Trudność związana z dzisiejszą Ewangelią polega miedzy innymi na tym, że
nie potrafimy sobie do końca wyobrazić sposobu przekazania Apostołom Ducha
Świętego. Św. Jan zanotował, że Pan Jezus „tchnął na nich” i wyraził w ten sposób jedną z większych tajemnic naszej wiary. Wyrażając tę prawdę na inny sposób, można powiedzieć, że Pan Jezus dał swoim uczniom „cząstkę” samego siebie. Odtąd ich zadanie będzie polegało na zanoszeniu Chrystusa innym ludziom
i na przygotowaniu ich na przyjęcie Ducha Świętego.
Zwrot „tchnął na nich” przypomina nam również o stworzeniu człowieka na początku czasów. Autor Księgi Rodzaju w bardzo podobnych słowach
przedstawia moment, w którym ciało człowieka „ulepione z prochu ziemi”
otrzymało od Boga tchnienie życia (por. Rdz. 2, 7). Duch Święty jest darem od
Chrystusa Zmartwychwstałego, który pragnie całkowicie odnowić człowieka
i wlać w niego dar Bożego życia, który utracił przez grzech.
– Czego obawiali się najbardziej uczniowie zamknięci w Wieczerniku?
Z czym nie mogli sobie poradzić?
– Jak uczniowie przyjęli pojawienie się Pana Jezusa? Jak można wytłumaczyć obawy oraz radość, które im towarzyszyły?
– W jaki sposób Pan Jezus przełamał nieufność i lęk swoich uczniów?
– Jaką misję otrzymali od Pana Jezusa Jego uczniowie?
– Jakie zadania wypełnia Duch Święty w Kościele? (prowadzi do Chrystusa, jednoczy w Kościele ludzi, odnawia wspólnotę Kościoła, prowadzi do
prawdy, itp.)
– W jaki sposób (przy jakiej okazji) ludzie współcześni otrzymują Ducha
Świętego i Jego dary? Co trzeba zrobić, aby te dary wydały w naszym życiu godne owoce?
– W jaki sposób Duch Święty jest obecny w naszej rodzinie? Jak możemy
rozpoznać Jego działanie?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, która posyła do naszych serc Ducha Świętego, aby nas uczynił przydatnymi w dziele budowania Jego Królestwa oraz
udzielił nam błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.

Rok Rodziny

w Metropolii Górnośląskiej

1 grudnia 2013 – 28 grudnia 2014

Liturgia domowa w Roku Rodziny
Wniebowstąpienie Pana Jezusa i Zesłanie Ducha Świętego
Ks. Krystian Piechaczek

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci! Radość paschalna, którą przeżywamy aktualnie w Kościele, pozwala nam na wszechstronna odnowę naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem stwarza okazję, abyśmy bez lęku kroczyli drogą, którą On sam przeszedł. Ojciec
Święty Franciszek zachęca nas do tego kroku w swojej Encyklice Evangelii
gaudium, w której pisze do nas takie słowa: „Zachęcam wszystkich chrześcijan, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują, by odnowili już
dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, na szukania Go nieustannie każdego dnia” (EG 3).
W wielkim wysiłku odnowy naszej wiary nie brakuje również zadań, które powinna podjąć każda rodzina. Dlatego gorąco zachęcamy rodziny do wspólnej modlitwy, do słuchania Słowa Bożego oraz dzielenia się nim w atmosferze rodzinnej otwartości i miłości. „Liturgia Domowa”, którą oddajemy do
Waszych rąk, stanowi pomoc we właściwym przygotowaniu i przeżyciu rodzinnego spotkania.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, każde spotkanie składa się z trzech
części:
– słuchanie Słowa Bożego;
– rozmowa na wybrany temat nawiązujący do liturgii dnia;
– modlitwa w gronie rodzinnym.
Osobom sięgającym po ten tekst życzymy, aby „Liturgia Domowa” pomogła odnaleźć drogę odnowy wiary oraz zacieśnić więzy przyjaźni z Jezusem
Chrystusem.

XX- 4

•

Rok Rodziny w Metropolii Górnośląskiej

XX-1

Wniebowstąpienie Pana Jezusa [A]
Czytania mszalne: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Spotkanie może mieć następujący przebieg:

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: Mt 28,16-20;
Ojciec rodziny odczytuje modlitwę:

Módlmy się: Wszechmogący Boże, wniebowstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie
dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego
Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Zapowiadane wcześniej przez Pana Jezusa odejście do Ojca zostało dzisiaj
przybliżone w pierwszym czytaniu wyjętym z Dziejów Apostolskich. Z dzisiejszej
liturgii słowa wynika jednak, że Pan Jezus wypełnił swoją misję i dlatego dana mu
została wszelka władza na niebie i na ziemi. Uczniowie, którzy sprawiają ciągle
wrażenie ludzi bardzo zaskoczonych sytuacją, otrzymują zadanie kontynuowania
dzieła rozpoczętego przez Pana Jezusa. Z Jego polecenia mają iść na cały świta,
aby głosić Ewangelię oraz udzielać Chrztu Świętego.
Zadanie, które Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii powierzył swoim uczniom,
jest ciągle bardzo aktualne. Na wszystkich kontynentach naszej planety mieszkają ludzie, którzy nie znają jeszcze Pana Jezusa; są też tacy, którzy oddalili się
od Niego, a nawet porzucili całkowicie Jego Ewangelię. W naszym Kościele trwa
poszukiwanie odpowiednich sposobów dotarcia do tych ludzi z Ewangelią Pana
Jezusa. Powodzenie tych poszukiwań zależy głównie od tego, czy uda się doprowadzić do spotkania ludzi dobrej woli z Jezusem Chrystusem. Celem głoszenia Ewangelii pozostaje nawrócenie człowieka, które polega na odwróceniu się
od grzechów i zła oraz na pełnym zwróceniu się do Boga. Aby skutecznie głosić
Ewangelię, potrzebni są świadkowie, tzn. ci, którzy osobiście doświadczyli działania bożej łaski.
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– W jaki sposób Pan Jezus po odejściu do Ojca obecny jest w swoim Kościele? (w Słowie Bożym, pod postacią chleba i wina, w osobie kapłana
i w zgromadzonym ludzie Bożym);
– Czego oczekuje Pan Jezus od swoich uczniów po odejściu do Ojca? Do
czego przygotowywał ich od dnia, gdy zostali przez Niego powołani?
– W jaki sposób nakaz misyjny Pana Jezusa jest wypełniany w naszych czasach? Kto w Kościele jest odpowiedzialny za wypełnienie tego polecenia?
– Jak przedstawia się zadanie, które w tym dziele przypada naszym rodzinom?
Co udało się nam już wypełnić, a czego jeszcze dotąd nie rozpoczęliśmy?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który swoim uczniom obiecał Pocieszyciela, Ducha Prawdy, aby w nas nieustannie odnawiał łaskę Chrztu Świętego
oraz udzielił nam błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże wszechmogący i miłosierny Bóg: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.

Zesłanie Ducha Świętego [A]
Czytania mszalne: Dz 2,1-11; 1 Kor 12,3b-7. 12-13; J 20, 19-23.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Spotkanie może mieć następujący przebieg:

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: J 20, 19-23;
Ojciec rodziny odczytuje modlitwę:

Módlmy się: Boże, Ty przez misterium dnia dzisiejszego uświęcasz swój Kościół
ogarniający wszystkie ludy i narody, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię i dokonaj w sercach wiernych tych cudów, które zdziałałeś w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy: Amen.
Liturgia domowa. Wniebowst ąpienie i Zesłanie Ducha Świętego
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