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Wspólnota szkołą 
mężnej wiary

Przebieg Wydarzenia
Wydarzenie nasze rozpoczniemy katechezą przygotowującą w niedzielę 

18 grudnia podczas Mszy św.  Liturgię w tym dniu przygotowują poszcze-
gólne Rejony. Następnie w czasie Wizyty Duszpasterskiej będziemy zapra-
szać wszystkie rodziny na spotkanie sąsiedzkie. 

Dlaczego nam  zależy na tym spotkaniu? 
1. Ponieważ wspólnota jest odpowiedzią na Boży plan wobec człowie-

ka i jego żywą obecność pośród swego ludu.
Bóg zechciał zjednoczenia wierzących w swoim Ludzie i jednym Ciele, 

żeby wspólnota zgromadzona w imię Pana cieszyła się Jego obecnością i 
przygotowała się na Jego nadejście, przedstawiając się jako znak i instru-
ment intymnej jedności z Bogiem oraz jedności całego rodzaju ludzkiego  
(o. R. Lombardii)

2. Ponieważ wspólnota jest miejscem stałej formacji, wzrastania 
wiernych i możliwością ewangelizacji wszystkich.

W niektórych parafiach znaczną pomocą w formacji chrześcijan słu-
żą małe wspólnoty kościelne, dzięki którym do wszystkich zakątków do-
ciera z całą mocą świadomość i doświadczenie kościelnej komunii i misji.  
(Christifideles laici 61)

3. Ponieważ wspólnota jest miejscem doświadczenia i wchodzenia 
młodego pokolenia do Kościoła i społeczeństwa. 

W codziennym życiu rodziny prawdziwie chrześcijańskiej dzieci zdoby-
wają pierwsze „doświadczenie Kościoła”, które następnie potwierdza się i 
pogłębia wraz z ich stopniowym, aktywnym i odpowiedzialnym włączaniem 
się w życie szerszej wspólnoty kościelnej i społeczności świeckiej. Christifi-
deles laici 62



Pożyteczne informacje:
Przebieg wizyty duszpasterskiej w rodzinie:

• Rozpoczęcie modlitwy przez kapłana w intencji rodziny.
• Odczytanie fragmentu Pisma Świętego przez ojca rodziny lub wybranego 
członka rodziny: 
Ewangelia św. Mateusza 10, 32 - 33
• Modlitwa powszechna – przedstawiamy ważne intencje dotyczące rodziny, 
parafii i Kościoła powszechnego.
• Błogosławieństwo wodą święconą domu i rodziny przez kapłana.
• Wspólne dzielenie się słowem Bożym oraz radościami i troskami rodziny  
z kapłanem.
• Pożegnanie i zaproszenie na opłatkowe spotkanie sąsiedzkie.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa w tym spotkaniu, gdyż jest wyrazem naszej 
wiary, odpowiedzią na zaproszenie kapłana, gestem życzliwości, a także budo-
waniem więzi z tymi, którzy mieszkają najbliżej, a tym samym jest to budowanie 
Kościoła i Królestwa Bożego.
 Opłatkowe spotkanie sąsiedzkie 

• Wszyscy mieszkańcy klatki zbierają się we wcześniej umówionym miesz-
kaniu, po zakończonej wizycie u wszystkich rodzin.

Po przybyciu kapłana:
• Zaśpiewanie kolędy.
• Odczytanie tekstu z DokumentówWydarzenia Synodalnego (kapłan).
• Katecheza poprowadzona przez duszpasterza.
• Krótkie podzielenie się swoim życiem przez mieszkańców klatki.
• Błogosławieństwo kapłana, złożenie sobie nawzajem życzeń i podzielenie 
się opłatkiem.
• Sąsiedzi pozostają na kolędowaniu i ewentualnym poczęstunku.

Program wizyty duszpasterskiej jest podany na naszej stronie interneto-
wej. Z przyczyn technicznych i chorobowych mogą być zmiany, o czym 
będziemy informować na bieżąco.

Świadectwa 

Echo minionych wydarzeń
Przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela po raz pierwszy dokonałam w 
czasie rekolekcji REO, kilkanaście lat temu i ten akt wyboru powtarzałam 
wiele razy. Dla mnie znaczy to, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Kró-
lem i wszystko co mam, do Niego należy, jestem jego własnością. Słowa 
wypowiedziane przez św. Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi … 
, pomogły mi zrozumieć, że mam zaprosić Jezusa do całego mego życia: do 
tego, co dobre i piękne, ale też do tego, co trudne, z czym sobie nie radzę: 
do braku pieniędzy, miłości, do trudnych relacji, kłopotów rodzinnych, 
wychowania dzieci, odpoczynku, do moich zranień, cierpienia, radości 
… Oddanie życia Jezusowi pomaga mi dokonywać lepszych wyborów 
oświetlonych przez Ducha Świętego. Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w 
Eucharystii i modlitwie w Łagiewnikach, aby wraz z władzami i przedsta-
wicielami całego narodu, ponowić Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. 

Bożena
Dzień 20 XI 2016 r. jest dla mnie szczególny. W Uroczystość Chrystusa 
Króla, w 1050 rocznicę Chrztu Polski, uroczyście uznaliśmy królowanie 
Chrystusa. Kiedy padły słowa: „by uznać Twoje panowanie, poddać się 
Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie Ojczyznę i  cały naród”, wstą-
pił we mnie wielki optymizm, nadzieja i radość. Przed majestatem Króla 
Wszechświata, we wspólnocie parafialnej, wołaliśmy: „Króluj nam Chryste 
…, Chryste nasz Królu dziękujemy …, przyrzekamy …”  . Byłam dumna, 
że żyję we wspólnocie Kościoła, która jest silna, kiedy wybiera życie w 
Chrystusie i chodzi  Jego  drogami. Z tego narodowego aktu płyną zobowią-
zania. Ja, moja rodzina, parafia, naród mamy żyć na chwałę Trójcy Świętej 
i dla zbawienia tych, którzy są obok mnie. To nie na moment poświęciłam 
Jezusowi swoje życie. On chce mojej pokory, mojego całkowitego zawie-
rzenia aż do końca. Chce byśmy wszyscy bronili naszej świętości, byśmy 
codziennie budowali Królestwo Boże. Wierzę, że Duch Święty we mnie 
i w bliźnich odnowi wiarę, tchnie swoją moc i odnowi serca z kamienia 
na serca z ciała. Pragnę za s. Faustyną powtarzać. „Pozostań na zawsze 
Królem mojego serca”.

Parafianka

Wy mówicie:
Dlaczego mam iść na takie spotkanie?
A Ja wam powiadam: 
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem 
pośród nich. Mt 18, 20. 
A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn 
Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec 
ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Łk 12, 8-9


