TPO 3-5 Kościół domowy - rodzina

KOŚCIÓŁ DOMOWY - ECCLESIA DOMESTICA

EWANGELIZACJA
INNYCH RODZIN
I ŚWIATA

KAPŁAŃSTWO
CHRZCIELNE

Dz 11, 13-14
[Anioł Pański powiedział do Korneliusza w Cezarei:] „Poślij do Jafy i sprowadź Szymona,
zwanego Piotrem! On cię pouczy, jak zbawisz siebie i cały swój dom".

KK 11
Małżonkowie chrześcijańscy na mocy sakramentu małżeństwa, przez który wyrażają
tajemnicę jedności i płodnej miłości pomiędzy Chrystusem i Kościołem oraz w niej
uczestniczą (por. Ef 5,32), wspomagają się wzajemnie we współżyciu małżeńskim oraz
rodzeniu i wychowywaniu potomstwa dla zdobycia świętości, a tak we właściwym sobie
stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego (por. 1 Kor 7,7). Z małżeństwa
chrześcijańskiego bowiem wywodzi się rodzina, a w niej rodzą się nowi obywatele
społeczności ludzkiej, którzy dzięki łasce Ducha Świętego stają się przez chrzest synami
Bożymi, aby Lud Boży trwał poprzez wieki. W tym domowym niejako Kościele rodzice za
pomocą słowa i przykładu winni być dla dzieci swoich pierwszymi zwiastunami wiary
i pielęgnować właściwe każdemu z nich powołanie, ze szczególną zaś troskliwością
powołanie duchowne.

REALIZACJA
MIŁOŚCI

WSPÓLNOTA

„pierwsza szkoła chrześcijańskiego życia
i bogatszego człowieczeństwa” (KDK 52)
środowisko kształtowania chrześcijańskich
i ludzkich cnót
ośrodek wiary w świecie

FUNKCJA
KAPŁAŃSKA
(LEITURGIA)

Dz 18,08
Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem,

CHRZEŚCIJAŃSKIE
WYCHOWANIE

modlitwa rodzinna
przygotowanie do sakramentów,
wspólne przystępowanie do sakramentów
świadectwo życia świątobliwego

FUNKCJA
KRÓLEWSKA
(DIAKONIA)

Dz 16, 30-34
[strażnik] wyprowadziwszy ich na zewnątrz [więzienia] rzekł: Panowie, co mam czynić, aby
się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom.
Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny
w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym
domem. Wprowadził ich też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem
cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu.

PRZEKAZ WIARY

„ognisko żywej i promieniującej wiary” (KKK
1655)
rodzice pierwszymi zwiastunami wiary dla dzieci
pielęgnują właściwe każdemu z dzieci powołanie
troska o zbawienie współmałżonka i całej rodziny
wzajemne świadectwo (wzór) wiary

służba wychowawcza rodziców wobec dzieci
wzajemna ofiara, przebaczenie i tolerancja
szacunek i posłuszeństwo dzieci wobec rodziców

COMMUNIO

Łk 2, 33. 40-41
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta –
Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na
Nim.
Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy.

FUNKCJA PROROCKA
(MARTYRIA)

KOŚCIÓŁ DOMOWY – RODZINA

budowanie wspólnoty osób (rodzice, dzieci,
dziadkowie)
prowadzenie do wspólnoty z Bogiem (patrz
kapłaństwo chrzcielne)
 urzeczywistnianie komunii (wspólnoty
kościelnej)

KOŚCIÓŁ POWSZECHNY

odwzorowanie

RODZINA

