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W życiu CHODZI O Życie
„A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jak plon ciała zbierze zagładę;
kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne” (Ga 6,8)
„Jedyną prawdziwą przyszłością jest życie wieczne.“ św. Karol de Foucauld. Życie na ziemi może być
dla człowieka czasem dojrzewania do prawdziwego życia, do wiecznej miłości w niebie lub czasem
degeneracji i staczania się w kierunku absolutnego egoizmu i zguby wiecznej. Każdy z nas dokonuje
w swoim życiu wyborów. Zasadnicze wybory dotyczące dobra i zła, życia i śmierci, dokonują się w
sercu człowieka. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy „Jest ono [tj. serce] miejscem decyzji
w głębi naszych wewnętrznych dążeń. Jest miejscem prawdy, w którym wybieramy życie lub śmierć”.
Ten wybór jest poważny i to niezależnie od tego, czy ktoś sobie z tego zdaje sprawę, czy nie. W życiu
o coś chodzi – jak mówił ks. Tischner. I to, o co chodzi, jest rozstrzygające o naszym życiu na wieki.

1. Modlitwa do Ducha Świętego
2. Wprowadzenie w temat spotkania
Na rozruszanie prosimy uczestników spotkania o krótkie wypowiedzi dotyczące wieczności (nieba).

Jak może wyglądać niebo? Kogo z ludzi chciałbym szczególnie spotkać w niebie?
3. Dzielenie się Słowem Bożym
3.1. Czytanie Słowa Bożego oraz znak rzeczywistości duchowej.
Z Pisma Świętego:

Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by
szukać Pana, aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć (Oz 10,12)
Aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka
doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli
dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony
ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w
miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. (Ef 4,13-15)
Znak: BRAMA DO NIEBA
To co reklamuje świat, jako bramę do raju, jest często bramą do piekła zniewoleń, jeszcze
większej samotności i zagubienia. Droga do prawdziwego nieba prowadzi przez Chrystusa.
Świat oferuje nam tyle bram i możliwości. Bóg ofiaruje nam swoją miłość.
3.2. Chwila refleksji Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i pozostałe teksty oraz zastanowić się nad tym,
jak te słowa odnoszą się do mojego życia, postępowania.

3.3. Dzielenie Krótkie wypowiedzi uczestników spotkania dotyczące przemyśleń i refleksji, które wzbudziło
w nich usłyszane Słowo Boże. Wypowiedzi zwykle zaczynamy od przytoczenia jednego z wersetów, którego
dotyczy ta refleksja.
Prosimy o wybranie jednego fragmentu z cytowanych powyżej z Pisma św. i odpowiedź na pytanie:

O co chodzi w życiu? Co jest podstawą moich wyrobów?
4. Modlitwa na zakończenie spotkania.

