OTVORIŤ DVERE VIERY JEŽIŠOVI KRISTOVI VYKUPITEĽOVI.
Formačný program na rok 2012 2013
Materiál na stretnutia v malých skupinách.
Uvažovanie o Bohu a človeku na ROK VIERY.
Úvod do formácie.
V roku viery pápež Benedikt XVI nás povzbudzuje, aby sme uvažovali nad našou
kresťanskou vierou a jej svedectvom v našom každodennom živote. Aby pre nás viera
nebola len rozumové uznanie existencie Boha alebo folklór, ale osobné stretnutie sa
s Osobou Ježiša Krista.
Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal list Porta Fidei (Dvere viery), ktorý odporúčame
prečítať, aby sme viac pochopili milostivý rok viery.
Aj bl. Ján Pavol II vo svojej úvodnej programovej encyklike Redemptor hominis (Vykupiteľ
človeka) na začiatku svojho pontifikátu nás povzbudzuje, aby sme kráčali ku Kristovi, ktorý je
náš jediný Záchranca a Vykupiteľ.
Preto sa v tomto formačnom roku budeme snažiť hlbšie vstúpiť do pravdy o Kristovi,
Vykupiteľovi človeka.
Encyklika Jána Pavla II sa stala pre otca Blachnického podnetom k tomu, aby bolo vytvorené
dielo Kruciaty Oslobodenia Človeka. Preto tiež v tomto roku Viery chceme ísť ku koreňom,
aby sme lepšie spoznali dielo oslobodenia v Kristovi.
Ponúkame najdôležitejšie témy a otázky na ktoré chceme nájsť odpoveď:
1. Kňaz Popieluszko a pápež bl. Ján Pavol II, apoštoli dôstojnosti človeka.
2. Ježiš Kristus – skutočný človek
3. Ježiš Kristus – skutočný Boh.
4. Ježiš Kristus je jediným Spasiteľom človeka.
5. Čoho sa bojí dnešný človek?
6. Pokrok alebo ohrozenie
7. Právo na objektívnu pravdu
8. Cirkev je pre človeka. Cirkev prijatá človekom
9. Cirkev je zodpovedná za pravdu.
10. Kresťanské povolanie: slúžiť a kraľovať.
Svätý Otec v liste Porta Fidei píše a povzbudzuje:
Želáme si, aby Rok viery vyvolal u každého veriaceho túžbu vyznať vieru
v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou a nádejou. Bude to vhodná príležitosť
aj na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii, a osobitne v Eucharistii, ktorá je
„vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, z ktorého prúdi
všetka jej sila“ . Súčasne si veľmi želáme, aby vzrástla hodnovernosť svedectva
života veriacich. Každý veriaci si musí predovšetkým v tomto roku osvojiť úlohu
znovuobjaviť obsah viery, ktorú vyznáva, slávi, prežíva a vyjadruje modlitbou.
Preto navrhujeme, aby každá časť KONAŤ nášho stretnutia mala charakter praktického
vyznania viery kresťana. Povzbudzujeme, aby sa stretnutia stali inšpiráciou ku konkrétnej
činnosti a nielen časom teoretického uvažovania.

