wieka. Opisane w dzisiejszej Ewangelii wydarzenie pomoże uczniom w godzinie
męki i śmierci Jezusa zachować wiarę oraz stanie się dla nich oparciem w sytuacji zagubienia i zwątpienia.
– Co wydarzyło się na górze, na którą Pan Jezus zabrał swoich wybranych
uczniów?
– Co stało się z Panem Jezusem po wejściu na górę? Czy jego uczniowie
wiedzieli już wcześniej kim On jest?
– Jak należy rozumieć obecność obłoku oraz głosu, który usłyszeli uczniowie?
– Czy uczniowie spodziewali się takiego biegu wydarzeń? Co świadczy o ich
całkowitym zaskoczeniu?
– Jak oceniamy naszą znajomość Pana Jezusa? Jak wygląda nasz codzienny
trud odkrywania tego, kim On jest?
– Co świadczy o tym, że zależy mi na głębszym poznaniu Pana Jezusa?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który przemienił się w obecności uczniów,
aby w świętym czasie Wielkiego Postu udzielił nam łaski nowego początku
oraz swojego błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: 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
na 1. i 2. Niedzielę Wielkiego Postu

Drodzy Rodzice! Drogie Dzieci! Również w Okresie Wielkiego Postu nie może
zabraknąć naszych wysiłków na rzecz umocnienia rodziny, która w naszych
czasach wystawiona jest na szereg ciężkich prób i bolesnych doświadczeń.
Rozpoczynający się w tych dniach okres pokuty i nawrócenia nie powinien
ograniczyć się jedynie do zwyczajowo przeżywanych nabożeństw w kościołach, ale powinien objąć również „kościoły domowe”, które z tym większą
troską powinniśmy budować.
Kolejnym impulsem do podjęcia tych wysiłków jest przeżywany aktualnie na
terenie Metropolii Górnośląskiej „Rok Rodziny, któremu towarzyszy hasło: „Rodzina Miłością Wielka”. Rodzinna miłość jest wielka przez kontakt ze swoim
źródłem, które jest w Bogu. Dlatego kontakt z Jego słowem i wspólna modlitwa
niech będą okazją do umocnienia tego wielkiego daru dla naszych rodzin.

1. Niedziela Wielkiego Postu [A]
Czytania mszalne: Rdz 2, 7-9. 3, 1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Pierwsze
spotkanie może przebiegać następująco:

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
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Matka odczytuje fragment: Mt 4, 1-11;
Ojciec rodziny odczytuje następującą modlitwę:

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia
wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa i dzięki Jego
łasce prowadzili święte życie. 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
Opisane w dzisiejszej Ewangelii kuszenie Jezusa wyróżnia się bardzo mocno spośród znanych nam wydarzeń z życia Pana Jezusa. Już sam fakt przebywania Pana Jezusa w tak bliskiej obecności szatana oraz dialog z nim (mimo, iż każdorazowo krótki i stanowczy) budzi w naszych sercach nie tylko zdziwienie, ale
również niepokój. Czy zachowanie Pana Jezusa nie jest nazbyt ryzykowne? Spróbujmy dzisiaj pomyśleć o tym, co w naszym życiu posiada wartość i dlatego wymaga umocnienia, a co powinniśmy koniecznie zmienić.
Rozpoczynając Okres Wielkiego Postu, myślimy najpierw o drodze, którą musimy przebyć, o ćwiczeniach duchowych, które pomogą nam oczyścić nasze serca oraz o nawróceniu, w którym pragniemy odwrócić się od zła i jednocześnie
zwrócić się całkowicie do Boga. Będzie to na pewno czas wewnętrznych zmagań i podejmowania decyzji – w wielu wypadkach zupełnie podobnych do tych,
które podjął w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus.
– W jaki sposób Pan Jezus przygotował się do spotkania z szatanem i jego
pokusami?
– Czego dotyczyły propozycje szatana? Czy również dzisiaj pragnienie posiadania rzeczy (bogactwa), sławy oraz władzy mogą się okazać niebezpieczną pułapką, która może nas oddzielić od Boga?
– Dlaczego Pan Jezus nie zgodził się na te bardzo atrakcyjne propozycje?
W jaki sposób pokonał szatana?
– Jak przedstawiają się nasze szanse w spotkaniu z pokusami? Czy możemy
się przed nimi bronić? Jakie musimy spełnić warunki, aby nie wpaść w zasadzkę szatana?
– Co powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy pokusa okaże się mocniejsza od nas
i popełnimy grzech?
– Jakie są nasze postanowienia na rozpoczynający się Wielki Post? Co chcemy zrobić, aby tak jak Jezus przejść zwycięsko przez różnego rodzaju próby, przezwyciężyć pokusy, aby żyć odtąd w bliskości Boga i pełnić Jego
wolę?
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Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który stoczył walkę z szatanem
i jego pokusami, aby dodał nam odwagi oraz udzielił nam błogosławieństwa.
Wszyscy domownicy: Ojcze nasz ...
Ojciec: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny: Ojciec
i Syn, i Duch Święty, a pokój Pański niech zawsze będzie z nami.
Wszyscy: Amen.

2. Niedziela Wielkiego Postu [A]
Czytania mszalne: Rdz 12, 1-4a; 2 Tm 1, 8-10; Mt 17, 1-9.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte.

Modlitwa i słuchanie Słowa Bożego
Ojciec: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.
Matka odczytuje fragment: Mt 17, 1-9;
Ojciec rodziny odczytuje następującą modlitwę:

Módlmy się: Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. 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
Podobnie jak przed tygodniem, tak również dzisiaj spotykamy Pana Jezusa na
górze. Jednak powody opisanej w dzisiejszej Ewangelii wyprawy są zupełnie inne.
Pan Jezus zabiera w drogę trzech uczniów, którzy będą świadkami jego przemienienia. Są to ci sami uczniowie, którzy zostali powołani na samym początku Jego
działalności. Pan Jezus już wie, że zbliża się czas Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, który będzie jednocześnie czasem próby dla Jego uczniów.
W spotkaniu na górze uczniowie mogą się osobiście przekonać, kim jest Pan
Jezus i jak bardzo Bóg Ojciec umiłował Go i wywyższył. Ci sami świadkowie mogli również zauważyć, że Bóg podobną miłością pragnie nagrodzić każdego czło-

Liturgia domowa na 1. I 2. Niedzielę Wielkiego Postu
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