Rozmowa na temat odczytanej Ewangelii
Ewangelie odczytywane w kolejne niedziele Okresu Wielkiej Nocy pokazują
nam przede wszystkim długą i niekiedy trudną drogę do wiary. W pierwszej kolejności na tę trudność natrafiają uczniowie, którzy ze względu na bliską obecność Pana Jezusa nie powinni mieć na tej drodze większych trudności. Prawda
okazała się jednak zupełnie inna. Wiara uczniów, która w godzinie męki i śmierci
Pana Jezusa na krzyżu uległa całkowitemu rozbiciu, wymaga teraz odbudowy.
Warto przy tej okazji zauważyć, że wiara rodzi się zawsze w spotkaniu z Chrystusem zmartwychwstałym. Przekonał się o tym Tomasz, który nie chciał zadowolić się jedyne świadectwem pozostałych Apostołów, a nawet uzależnił przyjęcie
wiary od spełnienia kilku warunków. Kiedy po ośmiu dniach doszło do kolejnego spotkania ze Zmartwychwstałym, wśród apostołów nie zabrakło już Tomasza.
„Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – tymi słowami Pan Jezus nie tylko objaśnia istotę wiary, ale pokazuje Tomaszowi, jak wielka nagroda wymknęła się właśnie z jego rąk.
– W jaki sposób Pan Jezus przekonał swoich uczniów, że oto teraz On sam
jest z nimi?
– Jak można by opisać postawę Apostołów, którzy zgromadzili się w Wieczerniku?
– Jaki dar otrzymali uczniowie od Zmartwychwstałego Pana? W jaki sposób
został im ten dar przekazany?
– Skąd wzięły się wątpliwości i niewiara Tomasza? Czy, aby uwierzyć, trzeba najpierw coś zobaczyć lub czegoś dotknąć? Na czym polega wiara?
– Jakie ślady w życiu naszej wiary pozostawiły obrzędy Świętego Triduum
Paschalnego?
– Co może świadczyć o tym, że nasza wiara nieustannie umacnia się i przynosi owoc?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który umocnił wiarę swoich uczniów,
aby oddalił od nas lęk i zniechęcenie 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.
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Liturgia domowa w Roku Rodziny
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
i 2. Niedziela Wielkanocna
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.
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Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego [A]
Czytania mszalne: Dz 10, 34. 37-43; Kol 3,1-4; J 20,1-9.
W najbardziej dogodnej porze (najlepiej po południu) rodzina gromadzi się
razem przy stole, na którym znajduje się świeca oraz Pismo Święte. Pierwsze
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 20,1-9;
Ojciec rodziny odczytuje modlitwę:

Módlmy się: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć
i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. 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
Ewangelia dzisiejszej uroczystości mówi nam, w jaki sposób w sercu człowieka rodzi się wielkanocna wiara. Piszący te słowa św. Jan Apostoł miał przed
oczyma kolejne pokolenie ludzi, w tym również nas, którzy nie spotkali osobiście Pana Jezusa. Ze względu na to, że nie możemy spotkać osobiście Pana Jezusa, poddajemy się rezygnacji. Niedojrzała wiara Apostołów załamała się całkowicie w Wielki Piątek; a nawet przekształciła się w poczucie gorzkiego zawodu.
Wszystko to, w co uczniowie mocno wierzyli, wydało im się nagle niedorzeczne, głupie i powodem do zawstydzenia.
Aby uwierzyć w zmartwychwstanie, nie wystarcza samo bycie człowiekiem
religijnym lub poszukującym. Nie wystarcza tu nawet wiedza na ten temat czy
znajomość teologii; nawet świętowanie Wielkanocy nie oznacza jeszcze dojrzałej wiary. Ponieważ nikt z ludzi nie może sam sobie tej łaski udzielić, dlatego Pan
Jezus przychodzi do nas osobiście, każdemu z nas daje łaskę spotkania i udziela daru głębokiej wiary.
– Jak miała na imię kobieta, która wczesnym rankiem udała się do grobu?
Co zaniepokoiło ją najbardziej, gdy dotarła do grobu?
– Dlaczego Apostołowie Piotr i Jan przybyli do grobu? Co zobaczyli dwaj
uczniowie po wejściu do jego wnętrza?
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– O czym świadczy sytuacja zastana przez uczniów w pustym grobie? Czy
w tej sytuacji można przypuszczać, że ciało Pana Jezusa zostało wykradzione?
– W jaki sposób św. Jan doszedł do wiary w zmartwychwstanie Pana Jezusa? Czy dojście do wiary było jego osobistą zasługą?
– Jakimi słowami św. Jan podsumował postawę obu uczniów (w. 9)? Czy my
sami jesteśmy czasami podobni do Piotra i Jana?
– Gdzie dzisiaj możemy spotkać żyjącego Pana Jezusa? Co robimy, aby nie
utracić z Nim kontaktu?
Modlitwa na zakończenie
Ojciec: Prośmy teraz Jezusa Chrystusa, który zwyciężył śmierć i zmartwychwstał,
aby pomnożył naszą radość 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.

2. Niedziela Wielkanocna [A]
Czytania mszalne: Dz 2,42-47; 1P 1,3-9; J 20,19-31.
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 20,19-31;
Ojciec rodziny odczytuje modlitwę:

Módlmy się: Boże zawsze wierny, Ty przez doroczną uroczystość wielkanocną
umacniasz wiarę Twojego ludu; pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest Chrzest, przez który zostaliśmy ochrzczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna
jest Krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Wszyscy: Amen.

Liturgia domowa. Niedz. Zmar t w ychwstania i 2. Niedz. Wielk.
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