KATEHETSKI SUSRET

Četvrta korizmena nedjelja, 14. ožujka 2021.

Sudionici susreta:
Članovi obitelji. Molitveno katehetski susret predvodi član obitelji koji je
u mogućnosti organizirati i voditi susret. Podjela uloga u susretu ovisi o
dobi, sklonostima i sposobnostima članova obitelji.

Mjesto održavanja molitveno-katehetskog susreta:
Prostorija u kojoj se obitelj obično okuplja na molitvenim susretima. Prostor je potrebno prilagoditi molitveno katehetskom susretu. Sudionici susreta sjede tako da komunikacija među njima može biti jasna i protočna.

Vrijeme održavanja molitveno-katehetskog susreta:
Najprikladnije vrijeme molitveno katehetskog susreta su večernji sati
Četvrte korizmene nedjelje.

Materijali potrebni za pripravu susreta:
Biblija, otisnuti tekstovi za sve članove obitelji koji znaju čitati, križ, blagoslovljena voda, svijeća.

Molitva na početku susreta:
Učvrstimo svoju vjeru zajedno naglas izričući ispovjest vjere koju su nam u
duhovnu baštinu predali Isusovi najbliži učenici.
Apostolsko vjerovanje
Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega,
koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan;
sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
Amen.

Evanđeosko čitanje:
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Voditelj molitveno katehetskog susreta razgovijetno, u meditativnom tonu čita tekst evanđelja koji ostali članovi obitelji prate sukladno svojoj
dobi.

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Kao što je Mojsije podigao zmiju
u pustinji, tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina
Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima
život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se
svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A
ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost
i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu,
dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena.«
(Iv 3,14-21)

Promišljanje nad biblijskim tekstom:
Nekoliko trenutaka ostajemo u tišini kako bi Božja riječ odjeknula u nama.

Osoba koja vodi obiteljski molitveno katehetski susret vodi zajedničko razmatranje koje će ukućanima omogućiti dublje poznavanje teksta i prihvaćanje njegove poruke. Razmatranje se može voditi temeljem slijedećih misli:
Evanđelist Ivan u ovom evanđeoskom ulomku progovara o kontrastu i
kontroverzi znaka Kristovog križa, o znaku koji ujedno odsjeva tamom
Smrti i donosi svjetlo Života. Omražen, sramotan križ, namijenjen kaž
njavanju najtežih zločina u radikalnom obratu postaje mjesto pomirenja
i otkupljenja od istog zla pod čijim teretom trpi čovječanstvo. Krist je
uzdignut na križ i poziva nas da svoj pogled uzdignemo prema njemu
kako bi se, poput Izraelaca koje je u Mojsijevo vrijeme Bog liječio od
smrtonosnih ugriza zmija ljutica, po duhovnom motrenju njegova križa
zacijelile smrtonose rane koje nam zadaje grijeh.
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Isusov učenik Ivan kaže kako Bog nije poslao Sina da sudi svijet, nego da se
svijet po njemu spasi. Jednostavno se suživljavamo s ulogom miljenika kojima se ne sudi, nego se po Božjem milosrđu spašavaju, no sami smo često
skloni strogim osudama djela, postupaka, riječi svojih bližnjih. Promislimo
u kojoj mjeri osuđujemo druge i što sve iz naših osuda proizlazi? Je li to
odbacivanje, ogovaranje, svađa? Po uzoru na nebeskoga Oca u vremenu
koje je pred nama nastojmo biti milosrdni, strpljivi velikodušni i ljubazni u
međuljudskim odnosima. Molimo za one s čijim se mišljenjima i stavovima
ne slažemo i za sve one čiji nas postupci srde.

Gledajući naš život svatko bi morao moći zaključiti kako je Bog s nama. Razmislimo koji su to znakovi Božje prisutnosti u našim životima i jesu li očiti i
razvidni drugim ljudima? Širimo li nekim svojim postupcima i riječima sablazan među onima koji u nama očekuju vidjeti prepoznatljiv znak Božjeg
sinovstva? Je li ono što riječima naviještamo u skladu ili u suprotnosti s
onim što činimo? Neka nas slijed ovog promišljanja vodi prema sigurnim i
čvrstim odabirima u kojima se proslavlja naš nebeski Otac.
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Obiteljski zadatci za tjedan koji slijedi po Drugoj korizmenoj nedjelji.
Ovaj tjedan osobitu pozornost ćemo usmjeriti na svoje riječi. Bližnjima ćemo se
obraćati s poštovanjem i pripazit ćemo da svojim riječima ne povrijedimo
druge ogovaranjem, tračem, klevetom, ružnim, uvredljivim riječima ili povišenim tonovima.
Suzdržat ćemo se od svadljivosti, izbjegavat ćemo neuljudne i nekonstruktivne
rasprave u osobnim susretima i na društvenim mrežama. Na uvrede nećemo
odgovarati uvredom i svoje savjesti ćemo nastojati očuvati čistim.
Vjera je nezasluženi dar koji smo primili od Boga, a koji daje smisao i puninu
našim životima. Više puta ćemo zajednički i osobno izmoliti Apostolsko vjerovanje kako bi se podsjetili na istine uz koje smo pristali krštenjem, a koje
nas vode vječnom Životu.
Četvrta korizmena nedjelja naziva se još i Radosna nedjelja. Pronađimo načina
razveseliti svoje bližnje i unijeti svjetlo i toplinu u živote svojih bližnjih koji
su osamljeni, bolesni, tjeskobni ili trpe na kakav drugi način. Kratak posjet,
brižna poruka ili kakav drugi maleni znak pažnje nekomu može donijeti
mnogo radosti.

Aktivnost za najmlađe članove obitelji:
Najmlađim članovima obitelji možemo predložiti aktivnosti na temelju Ivanovog simboličkog govora o svjetlosti i tami: "Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi
su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini
zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko
čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu
učinjena." Iv 3, 20-21
Uvod u aktivnosti može biti razgovor o osobinama svjetlosti i tame; osjećajima
koje u njima bude svjetlo ili tama, što svjetlo i tama predstavljaju u simboličkom
duhovnom govoru itd.
Na temelju evanđeoskog izvješća o Isusovim posljednjim trenutcima može se
uprizoriti kazalište sjena. Scenarij predstave osmisliti mogu članovi obitelji zajedničkim trudom. Figure koje će poslužiti u kazališnoj izvedbi mogu
se izrezati iz kartona i nalijepiti na štapiće poput štapića koji služe za pripravu ražnjića. Kao pozornica izvrsno će poslužit kartonska kutija čija najveća ploha je izrezana, a otvor je prekiven papirom za pečenje. Ugašena
svjetla i osvjetljenje uz pomoć električne ili baterijske svjetiljke dovršit će
postavljanje scene i kazališna predstava može započeti.
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Liturgijska boja Radosne nedjelje je ružičasta. Djeci objasnite liturgijski smisao i uporabu ove boje. Djeca starije predškolske dobi i nižih razreda osnovne škole mogu izraditi misno ruho ružičaste boje posluživši se filcom
ili kolažnim papirom i ukrasima u zlatnoj ili srebrnoj boji, poštujući govor
liturgijske simbolike.
Naposlijetku predlažemo likovna aktivnost za predškolce koja nudi prigodu i
za malo znanstveno istraživanje igre svjetla i sjene. Križ na stalku ili koja
druga jednostavna figura sakralnog smisla osvijetli se svjetiljkom iz kuta
koji najjasnije producira njezinu sjenu na papir. Olovkom ili flomasterom
se sjena figure precrta na papir i oboja vodenim bojama. Mališanima se objasni uzročno posljedična veza položaja predmeta, svjetla i sjene. Pomoć
pri objašnjenju ovih pojmova najmlađima možete pronaći na mrežnim stranicama Dječjeg vtića Đakovo: https://djecjivrticdjakovo.hr/sjena/

Završna molitva:

Bože, izvore dobrote i vrelo spasenja,
u svome Sinu Isusu Kristu
ti si svemu svijetu objavio sjaj svoje slave
i darovao svjetlo koje rasvjetljuje svaku tamu.
Smjerno te molimo: ne dopusti da nas obuzme moć straha;
milošću svoga Duha obnovi nam pouzdanje u tebe
te uzmognemo vjerno hoditi u svjetlu vječnosti
kojim rasvjetljuješ naš životni put.
Po Gospodinu našemu Isusu Kristu Sinu tvome
koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog,
po sve vijeke vjekova.
Molitva je preuzeta s mrežnih stranica ŠIbenske biskupije:
https://www.sibenska-biskupija.hr/molitveno-slavlje-dana-gospodnjega-uobitelji-cetvrta-korizmena-nedjelja/

