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SŁOWO PANA
TEMAT: Wierzę w Boga Ojca, wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi.

KATECHIZM
Gdy wyznajemy naszą wiarę,
zaczynamy od słów: "Wierzę" lub
"Wierzymy". Dlatego wykład
w i a r y Ko ś c i o ł a w y z n a w a n e j
w Credo, celebrowanej w liturgii
oraz
przeżywanej
w praktykowaniu przykazań
i w modlitwie, zaczynamy
od pytania, co to znaczy
"wierzyć". Wiara jest odpowiedzią
człowieka daną Bogu, który mu
się objawia i udziela, przynosząc
równocześnie ob te światło
człowiekowi poszukującemu
ostatecznego sensu swego życia.
(KKK 26)

NAUCZANIE
Kto kocha, rozumie, e miło jest
do wiadczeniem prawdy, e to
ona otwiera nasze oczy, by my
mogli zobaczy
cał
rzeczywisto w nowy sposób, w
jedno ci z kochan osob .
(papież Franciszek, Lumen Fidei)

TRADYCJA
Wiara to wierzyć w to, czego
jeszcze nie widzisz; nagrodą tej
wiary jest widzieć to, w co
wierzysz. (św. Augustyn)
Co do poznania istoty Bożej,
najpierw należy przyjąć, że Bóg
jest. Człowiekowi rozumnemu
rzuca się to w oczy. (św. Tomasz
z Akwinu)

PISMO ŚWIĘTE
Jezus powiedział do Nikodema: Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy
w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna
Bożego”.
(J 3, 16-18)

Wyznanie wiary
Wyznać wiarę, to odpowiedzieć na to co zostało powiedziane
przez Boga. Historia świata, historie ludzi i cywilizacji, moja
historia są opowieścią Boga o Jego miłości względem każdego
człowieka. I chodź od czasu do czasu wydaje nam się, że Pan Bóg
ukrył się przed człowiekiem, to wszechmoc Boga uzmysławia
nam Jego obecność zawsze i wszędzie. W każdym momencie
historii. Nie ma momentu, wydarzenia i miejsca które byłoby
poza horyzontem spojrzenia Boga. Podążanie drogą wiary jest
rozglądaniem się tu i teraz wypatrując znaków Bożej obecności.
To nie tylko recytowanie wyuczonych słów, ale odkrywanie
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ż

ć
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CZAS DZIELENIA
Pytania do rozważenia
indywidualnego i na czas
dzielenia w grupach:
• Jak odpowiadam Bogu na Jego

miłość?

• Jakie znaki Bożej troski o mnie

i o świat zauważam wokół
siebie?

• W jaki sposób dzisiaj wyznaje

wiarę? Jakie trudności
towarzyszą mi w tym dzisiaj?

INSPIRACJE
SCRUTYNIA:
Rdz 1,1-2,7; Ps 24,1; Ps 91
Mk 8,27-30; J 20,24-29
Rz 8,38-39; Rz 10,9; 1Kor 8,6;
1J 4,15;
KSIĄŻKA:
Rozważania o wierze - Tadeusz
Dajczer
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
- Joseph Ratzinger
Wolność, wiara, Bóg. Rozmowy
o chrześcijaństwie - Grzegorz
Strzelczyk

MODLITWA
Panie, przyjmij słowa, które teraz
kieruję do Ciebie, Ty, który mówisz
w milczeniu.
Proszę Cię, pozwól mi poznać
moją najgłębszą naturę.
Pochyl się nade mną i obdarz
mnie poznaniem; ten dar
rozbłyśnie nad wszystkimi moimi
braćmi.
Mój duch należy do Ducha
Świętego; dlatego głoszę moją
wiarę, z której czerpię życie
i światło, jesteś godzien chwały,
Panie. (Anonim, III w.)
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prawdy o żywej obecności miłującego Boga. To również, nie tanie
pocieszenie. Bóg nie zabiera z naszych barków ciężarów
codzienności. On pomaga nam je nieść. Idę przez życie nie sam,
ale zawsze z Bogiem.
Wyznanie wiary, to również uwielbienie Boga za wielkie dzieła
które uczynił dla nas. To nie tylko zbiór prawd o chrześcijaństwie.
Ram w których zamykamy swoje życie. Wyznanie wiary otwiera
nas na ciągle nowe doświadczenie przychodzącego Boga.
To przypomnienie sobie tego co Bóg uczynił, co czyni dzisiaj i ku
czemu chce mnie poprowadzić.

Bóg Stwórca
Bóg stwarza świat z niczego. To wyraz Jego dobroci. Świat jest jej
obrazem, a celem wszelkiego życia na świecie jest ukazanie
dobra Stworzyciela.
Wielkim dramatem współczesnej mentalności jest zapominanie
o tym, iż świat i życie są darem. Nie są niczyją zasługą
i własnością. Jesteśmy na tym świecie tylko na chwilę, a to jak
dzisiaj żyjemy jest zasługą wszechmocy Boga oraz troski
poprzednich pokoleń. Człowiek ma moc niszczyć i tworzyć.
Uśmiercać i rozwijać to, co zostało dane przez Boga. Niewiara
w Stwórcę i dobroć stworzenia prowadzi do zagłady. Stąd też
wyznając wiarę w Boga - Stwórcę nieba i ziemi, przypominamy
sobie źródło piękna otaczającego nas świata, jak również
uświadamiamy sobie zadanie jakie przed nami postawił Bóg:
ochronić piękno stworzenia przed śmiercią.

Bóg Miłości
Bóg stwarza człowieka, na swój obraz i swoje podobieństwo. Jeśli
mówimy, iż Bóg jest miłością to ślady tej miłości ukryte są
w każdym z nas. Życie każdego z nas jest świadectwem mocy
miłości. Codzienne budzenie się i zasypianie. Praca i odpoczynek.
Zakupy i wieczorny lm. Czas przeżyty w samotności
lub w towarzystwie drugiego człowieka. Wszystko przeniknięte
jest miłością Boga. Sztuka życia, podążanie drogą wiary uczą nas
rozglądania się wokół siebie. Miłość jest zawsze obok nas. Miłość
przychodzi do nas przez drugiego i uzewnętrznia się
ku drugiemu. Boża wszechmoc jest właśnie tą drogą. Bóg nie jest
znurzony i znudzony. Nie stawia nikogo w przegranej sytuacji.
Nie skreśla z listy kandydatów na świętych. Nie obraża się i nie
odwraca plecami w wyniku naszych upadków lub niewiary.
Ufa nam bardziej, niż my sami ufamy sobie. Ufa, że warci jesteśmy
Jego miłości
Wyznając wiarę w Boga Stworzyciela i w Jego wszechmoc, nie
recytujemy prawdy o jakimś superbohaterze i jego super mocy,
ale dzielimy się doświadczeniem spotkania kogoś kto z pokorą
i cichością trwa z miłością przy przy każdym z nas. Oto cała
trudność wyznania wiary. To nie zbiór prawd, które trzeba znać
i potra ć bezbłędnie wyrecytować we dnie i w nocy.
Ale podzielenie się doświadczeniem życia z Kimś najważniejszym,
podzielonym na dwanaście równie ważnych i interesujących
odcinków.
info: www.grupa33.pl
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