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Rodzinne Ćwiczenia Duchowe
Niedziela

Dzień ósmy – wspólnota
Co jest potrzebne?
•
•
•

Proszę wyciszyć telefon komórkowy, przygotować świecę i zapałki
Przygotować sprzęt do obejrzenia treści na platformie YouTube i zablokować reklamy
Poszukać odcinka „Ewangelia na niedzielę …” (seria: Nowa Jakość Życia) na kanale „CFD
Salwatorianie” na platformie YouTube

Wprowadzenie
Zapraszam Cię do naszego kolejnego spotkania. Dzisiaj jest niedziela, Dzień Pański, więc nasze
spotkanie będzie wyjątkowe. Do tej pory spotykaliśmy się w naszej rodzinie. Ale czy wiesz, że jest
bardzo wiele rodzin, które tak jak my spotykają się z Panem Jezusem? Razem tworzymy jedną wielką
wspólnotę ludzi wierzących. Ta wspólnota nazywa się Kościołem.
Święty Łukasz napisał w Dziejach Apostolskich: „Tak więc utwierdzały się Kościoły w wierze i z dnia na
dzień rosły w liczbę” (Dz 16,5).
Czy chciałbyś zobaczyć jak inne rodziny rosną w wierze? Wiele z nich przygotowuje się do niedzielnej
Mszy świętej poprzez oglądanie programu pod tytułem: „Nowa Jakość Życia”. Jest to przygotowanie
do niedzielnej Ewangelii.

Zadanie
Wszyscy gotowi? Zaczynajmy!
•
•
•
•
•
•
•
•

Najpierw wyłącz wszystko co hałasuje.
Potem zapal świecę i powiedz: „Światło Chrystusa”, a wszyscy: „Bogu niech będą dzięki”.
Następnie usiądź sobie wygodnie w fotelu lub na kanapie obok mnie.
Na początek zaprosimy Pana Jezusa do nas czyniąc znak krzyża: „W imię Ojca, i Syna, i Ducha
Świętego. Amen.”
Teraz wspólnie obejrzyjmy odcinek „Ewangelia na niedzielę …” [włączyć odcinek Nowa Jakość
Życia na kanale YouTube: „CFD Salwatorianie” pod tytułem „Ewangelia na niedzielę …”].
A teraz porozmawiajmy o tym, co szczególnego zapamiętaliśmy po obejrzeniu tego odcinka.
[Warto podsumować wypowiedź każdego członka rodziny i przypomnieć główną myśl
Ewangelii.]
Na zakończenie zróbmy znak krzyża i gasimy świecę.

Zakończenie
Teraz jesteśmy gotowi, aby spotkać się jako Kościół - wspólnota wierzących z Panem Jezusem i z sobą
nawzajem na niedzielnej Eucharystii.

