Co wyróżnia chrześcijanina?

kult (liturgia)

prawdy wiary

apostolstwo

zasady postępowania (moralność)

CHRZEŚCIJANIN

modlitwa

wspólnota

Przeczytaj i odpowiedz na pytania
J 3,5.7; Mk 16,16
– Jakiego sakramentu dotyczą te teksty?
– Co dokonuje się w tym sakramencie?
– Jakie znaczenie ma jego przyjęcie i udzielanie?

Przeczytaj i odpowiedz na pytania
Dz 1,8; Dz 8,17
– Jakiego sakramentu dotyczą te teksty?
– Co jest istotą tego sakramentu?

Przeczytaj i odpowiedz na pytania
Łk 22,19-20; J 6,54-55
– Jakiego sakramentu dotyczą te teksty?
– Czym jest Ciało Chrystusa?
– Do czego potrzebny jest ten Sakrament?

Jeżeli dobrze odpowiedziałeś to te teksty mówią o chrzcie, bierzmowaniu
i Eucharystii czyli – sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego

38. Dotknięcie tajemnicy Boga – sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakrament
chrzest

jego istota

formuła

znaki

nowe
narodzenie

„N., ja ciebie
chrzczę w imię
Ojca i Syna,
i Ducha
Świętego”

woda
krzyżmo
biała szata
świeca

„Przyjmij
znamię
daru Ducha
Świętego”

nałożenie rąk zstąpienie Ducha
namaszczenie Świętego

„Bierzcie
i jedzcie…”

chleb
wino

bierzmowanie umocnienie

Eucharystia

pokarm
życia
wiecznego

znaczenie
obmycie z grzechu
łączność z Jezusem
łaska
wiara

Ciało i Krew
Chrystusa

Zapisz to do zeszytu. Tym razem nie będzie pracy domowej :)

WIEDZA DODATKOWA DLA ZUCHWAŁYCH :)
W Kościele Katolickim chrztu udziela się dzieciom. Rodzice i chrzestni
zobowiązują się do wychowania dziecka w wierze katolickiej. Niekiedy do
chrztu przygotowuje się także osoby dorosłe. To katechumenat
Katechumenat w historii
„Na przestrzeni II-V wieku powstaje stopniowo instytucja katechumenatu,
w ramach której urzeczywistnia się wtajemniczenie chrześcijańskie dorosłych,
obejmujące następujące etapy:
a) Przyjęcie, poprzedzone głoszeniem podstawowych prawd wiary
b) Przygotowanie trwające ok. trzech lat, a obejmujące udział w katechizacji,
w specjalnych obrzędach liturgicznych oraz praktykę intensywnego życia
chrześcijańskiego.
c) Przygotowanie bliższe, jakiemu zostają poddani ci spośród katechumenów,
którzy decydują się przyjąć sakramenty wtajemniczenia podczas najbliższych
uroczystości paschalnych. W IV-V w. to przygotowanie bliższe odbywa się
w okresie czterdziestodniowego postu.
d) Samo sprawowanie sakramentów wtajemniczenia: podczas wigilii paschalnej
w jednym obrzędzie wybrani kandydaci otrzymują chrzest, bierzmowanie
i po raz pierwszy uczestniczą w uroczystej Eucharystii o świcie niedzieli
zmartwychwstania.
e) Wtajemniczenie przedłuża się podczas oktawy paschalnej poprzez głębsze
wprowadzenie (mistagogię) neofitów w sens przeżytych tajemnic, a zwłaszcza
Eucharystii.
(Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego,
red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 10)

WIEDZA DODATKOWA
CHRZEŚCIJAŃSKIE WTAJEMNICZENIE DOROSŁYCH DZISIAJ
Wtajemniczenie katechumenów dokonuje się stopniowo w społeczności
wiernych, którzy przez rozważanie razem z katechumenami bogactwa
misterium paschalnego i pogłębianie własnego nawrócenia swoim przykładem
prowadzą ich do pełniejszej uległości Duchowi Świętemu.
Zasadnicze znaczenie posiada obrzęd „przyjęcia do katechumenatu”. Wtedy
bowiem po raz pierwszy kandydaci publicznie ujawniają Kościołowi swoje
pragnienie, a Kościół, wypełniając misję apostolską, przyjmuje ich jako ludzi,
którzy chcą zostać jego członkami. Bóg udziela im swej łaski, gdy w tym
obrzędzie wyjawiają swoje pragnienie, a Kościół okazuje, że ich przyjmuje,
i udziela im pierwszego błogosławieństwa. Na etapie poprzedzającym ten krok
kandydaci powinni już przyswoić sobie zasadnicze podstawy życia duchowego
i nauki chrześcijańskiej, a mianowicie: zaczątek wiary wpojonej w okresie
„prekatechumenatu”, pierwsze nawrócenie, decyzję zmiany życia i wejścia we
wspólnotę z Bogiem w Chrystusie. Dlatego potrzebny jest też zalążek ducha
pokuty, praktyka wzywania Boga i modlitwy oraz pierwsze doświadczenie
wspólnoty i ducha chrześcijańskiego. Katechumenat jest dłuższym okresem,
w którym kandydaci otrzymują duchową formację oraz zdobywają wprawę
w przestrzeganiu zasad chrześcijańskiej karności. Dzięki temu dojrzewają ich
wewnętrzne dyspozycje, ujawnione podczas przyjęcia do katechumenatu.
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Katechumenat jest dłuższym okresem, w którym kandydaci otrzymują duchową
formację oraz zdobywają wprawę w przestrzeganiu zasad chrześcijańskiej
karności. Dzięki temu dojrzewają ich wewnętrzne dyspozycje, ujawnione
podczas przyjęcia do katechumenatu. Dokonuje się to na czterech drogach:
1) Odpowiednia katechizacja – prowadzona przez kapłanów, diakonów lub
katechetów czy innych ludzi świeckich, stopniowo ukazująca wszystkie
zagadnienia wiary i moralności, dostosowana do roku liturgicznego i wsparta
nabożeństwami słowa. Wiedzie ich ona nie tylko do należytej znajomości
dogmatów i przykazań, lecz także do głębokiego poznania tajemnicy zbawienia,
w której pragną uczestniczyć.
2) Katechumeni ucząc się życia chrześcijańskiego w przyjaznej atmosferze,
wspomagani przykładem i pomocą poręczających oraz rodziców chrzestnych,
a nawet całej wspólnoty, łatwiej zdobywają umiejętność modlitwy i wyznawania
wiary, uczą się we wszystkim zachowywać wymagania Chrystusa, w działaniu
ulegać wyższym natchnieniom i pełnić miłość bliźniego aż do wyrzeczenia się
siebie. Wychowani w ten sposób „nowo nawróceni wchodzą za łaską Bożą na
drogę duchową, na której, mając już udział przez wiarę w tajemnicy Śmierci
i Zmartwychwstania, przechodzą od starego do nowego człowieka doskonałego
w Chrystusie. To przejście pociągające za sobą stopniową zmianę myśli
i obyczajów powinno się uwidaczniać w swych społecznych skutkach,
a w czasie katechumenatu powoli się rozwijać. Ponieważ Pan, któremu się
wierzy, jest znakiem sprzeciwu, nawrócony człowiek doznaje nieraz rozdarcia
i osamotnienia, ale również radości, której Bóg udziela bez miary”.

WIEDZA DODATKOWA

3) Na tej drodze wspiera ich Matka Kościół przez odpowiednie obrzędy
liturgiczne, które kandydatów stopniowo oczyszczają i umacniają, udzielając im
Bożego błogosławieństwa. Należy z ich udziałem sprawować nabożeństwa
słowa. Katechumeni mogą nawet razem z wiernymi uczestniczyć w Liturgii
słowa, aby się lepiej przygotować do przyszłego uczestniczenia w Eucharystii.
Gdy jednak biorą udział w zgromadzeniu wiernych, wówczas, jeżeli tylko nie
zachodzi jakaś trudność, należy ich, zgodnie ze zwyczajem, życzliwie pożegnać
przed rozpoczęciem Liturgii eucharystycznej. Muszą bowiem czekać na chrzest,
który ich dopiero włączy do ludu kapłańskiego i uzdolni do uczestnictwa
w nowym kulcie Chrystusa.
4) Ponieważ życie Kościoła ma charakter apostolski, katechumeni powinni
uczyć się współdziałania w ewangelizowaniu i czynnym budowaniu Kościoła
przez świadectwo życia i wyznawanie wiary.

