3. Dzieci światłości
Michał Anioł, Stworzenie Adama,
fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, 1510.

Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz (Rdz 1, 27a).

Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice
i chrzestni, aby wasze dziecko, oświecone przez Chrystusa,
postępowało zawsze jak dziecko światłości (z liturgii chrzcielnej).

TRZY ZADANIA
Misja kapłańska
Wszyscy ochrzczeni, także świeccy,
są włączeni w kapłaństwo Chrystusa
i powołani do budowania Kościoła
swoją wiarą, nadzieją i miłością. Stają
się kapłanami, kiedy cierpienia i trudności życia znoszą cierpliwie i ofiarują
Bogu w codzienności swoje uczynki,
modlitwy, życie rodzinne, a także
wypoczynek ducha i ciała.
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Misja prorocka
Świeccy wypełniają misję prorocką, świadcząc
o prawdzie Ewangelii
życiem, a gdy trzeba,
także słowami. Światłem
nauki Chrystusa rozjaś
niają wszystkie swoje
działania: naukę, pracę
i wypoczynek.

Misja królewska
Chrystus obdarza wszystkich ochrzczonych
królewską godnością i wolnością. Dzięki Niemu
chrześcijanie nie są już niewolnikami grzechu,
lecz panami siebie. Wewnętrznie uporządkowani, otrzymują od Ducha Świętego moc,
aby służyć innym we wspólnocie kościelnej
zgodnie z łaską i zdolnościami, jakich im udzielił Pan. Zmieniając świat w duchu Ewangelii,
przybliżają królowanie Chrystusa Króla.

R ozdział I ∙ C złowiek poznaje świat i siebie

MODLITWA
Panie Jezu, zostaliśmy stworzeni na
obraz i podobieństwo Boga, a przez
chrzest włączeni do Twojego Kościoła.
Jesteśmy dziećmi światłości. Dziękujemy
za dar życia i chrztu. Prosimy o siłę do
wypełniania naszych zobowiązań i rozwijania Bożej miłości w naszych rodzinach,
szkole i grupach rówieśniczych.
Ludu kapłański, ludu królewski…

[…] by słowo Pańskie szerzyło się
i rozsławiało […].
Drugi List do Tesaloniczan 3, 1b

PYTANIA I ZADANIA
1. Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, na czym polega godność
człowieka i godność chrześcijanina.

2. Opracuj tekst „Trzy zadania”, zmieniając na 1. osobę liczby
pojedynczej i dostosowując treść do konkretnej sytuacji
życiowej szóstoklasisty. Skorzystaj z przykładu.
Zdanie z tekstu

Zdanie opracowane

Wszyscy ochrzczeni,
także świeccy, są włączeni
w kapłaństwo Chrystusa
i powołani do budowania
Kościoła swoją wiarą,
nadzieją i miłością.

Jako ochrzczony 20 maja
w parafii pw. św. Stanisława jestem włączony
w kapłaństwo Chrystusa
i powołany do budowania
Kościoła swoją wiarą,
nadzieją i miłością.

WAŻNA WIADOMOŚĆ
Źródłem godności człowieka jest
jego stworzenie na obraz Boży.
Istotą człowieczeństwa jest jego
wolność i powołanie do miłości.
Każdy ochrzczony jest kapłanem,
królem i prorokiem, bo został
włączony w kapłańską, prorocką
i królewską misję Jezusa Chrystusa.

3. Wyjaśnij znaczenie żartu rysunkowego, odwołując się do
tekstu „Trzy zadania”.

4. Przeczytaj fragment wersetu Drugiego Listu do Tesaloniczan

i zastanów się, do której misji jest on komentarzem. Odpowiedź uzasadnij.
5. Zdefiniuj dosłowne i przenośne znaczenie słowa „misjonarz”.
W razie trudności skorzystaj ze słownika.
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