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OTWARCIE NA JEZUSA /źródło wspólnoty/

On  ich  zapytał:  "A  wy  za  kogo  Mnie  uważacie?"  Odpowiedział  Mu  Piotr:  

"Ty jesteś Mesjasz". /Mk 8,29/

Ośrodkiem  każdej  wspólnoty  i  źródłem  wzajemnych  więzi  jest  Jezus  Chrystus. 

We wspólnocie spotykam Jezusa realnie obecnego w braciach i siostrach. Wspólnota otwiera 

na Jezusa i Jego miłość. 

Wspólnota  uczniów  Chrystusa  rozpoczyna  się  od  osobistej  więzi  każdego  z  jej  członków 

z Jezusem. By być w komunii z braćmi, muszę być w komunii z Jezusem moim Panem. Jezus 

Chrystus jest fundamentem, na którym wspólnota chrześcijańska jest zbudowana.

Dlatego  celem  dzisiejszego  spotkania  jest  odpowiedź  każdego  z  nas  na  pytanie  Jezusa 

„Za kogo mnie uważacie?” 

1. Modlitwa do Ducha Świętego

2. Czytanie Słowa Bożego 

Chociaż bowiem został ukrzyżowany wskutek słabości, to jednak żyje dzięki mocy Bożej. I my  

także niemocni jesteśmy w Nim, ale żyć będziemy z Nim przez moc Bożą względem was.  

Siebie samych badajcie, czy trwacie w wierze, siebie samych doświadczajcie! Czyż nie wiecie  

o samych sobie, że Jezus Chrystus jest w was? /2 Kor 13,4-5/

Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus.  Choć nadal  prowadzę życie w ciele,  

jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego  

siebie wydał za mnie. Nie mogę odrzucić łaski danej przez Boga. Jeżeli zaś usprawiedliwienie  

dokonuje się przez Prawo, to Chrystus umarł na darmo. /Ga 2,20-21/

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli kto chce pójść za  

Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto  

chce  zachować  swoje życie,  straci  je;  a  kto straci  swe życie  z  powodu Mnie  i  Ewangelii,  

zachowa je. /Mk 8, 34-35/

3. Refleksja
 Czas, by w ciszy rozważyć Słowo Boże i zastanowić się nad tym, jak te słowa odnoszą się 

do mojego życia, postępowania. 

4. Dzielenie 
 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.  Wypowiedź w oparciu o przeczytane Słowo 

Boże niech się łączy z odpowiedzią na pytanie:

 Kim jest Jezus w moim życiu?

5. Modlitwa 
 W  modlitwie  spontanicznej  zwracajmy  się  do  Jezusa  naszego  Pana,  takimi  imionami 

i określeniami, które rodzą się w naszym sercu.

 Jezusie Dobry Pasterzu, Jezusie Królu Pokoju ..... zmiłuj się nad nami


