OPŁATEK SĄSIEDZKI
Zapraszamy i bardzo prosimy mieszkańców poszczególnych klatek w blokach (lub
sąsiednich domów), by porozumieli się między sobą przed kolędą i ustalili w czyim
mieszkaniu zechcą spotkać się na Opłatku Sąsiedzkim. Gdy ksiądz odwiedzi po
kolędzie rodziny i wyjdzie od ostatniej (z tej grupy), wówczas chętni zgromadzą się
w umówionym mieszkaniu na krótkim (kilkuminutowym) spotkaniu opłatkowym.
Zapraszamy rodziny do modlitwy rodzinnej przed kolędą (podczas oczekiwania
bezpośrednio na przyjście kapłana):

1.

Krótkie wprowadzenie i modlitwa (przed przyjściem księdza):
śeby przygotować się na szczere spotkanie z duszpasterzem pomódlmy
się za siebie i naszych sąsiadów. Codzienne Ŝycie niesie ze sobą swoje
radości i smutki, które nas jednoczą a czasami dzielą. Dlatego dziękujemy
Panu Bogu za Ŝycie w sąsiedztwie: ……. (nazwiska lub imiona rodzin z
klatki) i przepraszamy Go za nasze zaniedbania i słabości. Odmówimy
wspólnie: Ojcze nasz.

2.
3.

Odwiedziny księdza w rodzinie.

Opłatek
z
mieszkańcami
klatki
(sąsiednich
domów)
i
księdzem
bezpośrednio po kolędzie:
a. krótka modlitwa kapłana
b. życzenia i połamanie się opłatkiem
c. błogosławieństwo kapłana

N asza propozycja Opłatka Sąsiedzkiego nie m a w sobie form y nacisku.
W ynika ona z zatroskania o budow anie dobrych, Ŝyczliw ych relacji w śród
sąsiadów w naszej parafii. Będzie nam bardzo m iło spotkać się w ten
sposób w grupach sąsiedzkich, złoŜyć Ŝyczenia i połam ać się opłatkiem .
M am y nadzieję, Ŝe dla w szystkich uczestników takich spotkań będzie to
okazja do radości bycia razem z tym i, którzy m ieszkają obok.
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Braterskie spotkanie sąsiedzkie
Pragniemy wszystkich mieszkańców parafii uwrażliwić na wartość
doceniania braterstwa przez zaproszenie na spotkanie opłatkowe
rodzin w sąsiedztwie z okazji wizyty duszpasterskiej.
UZASADNIENIE:
1. Sytuacja (Tacy jesteśmy):
1. Jaki religijny film mam w pamięci?
2. Jaką religijną ksiąŜkę przeczytałem ostatnio?
3. Czy choć raz uczestniczyłem w naboŜeństwie Gorzkich
śali lub Drodze KrzyŜowej w Wielkim Poście?
4. Czy wytrwałem w postanowieniach wielkopostnych, a
moŜe lepiej było w adwencie?
5. Czy byłem choć raz na róŜańcu w październiku?
6. Czy w czasie listopadowych Wypominków modliłem się
za zmarłych?
7. Czy byłem na Roratach?
8. Czy śpiewam kolędy z rodziną lub przyjaciółmi?
9. Czy rozmawiałem ze swoimi bliskimi o Panu Jezusie?
10. Czy przestrzegam piątkowych postów?
11. Czy przyznałem się publicznie do mojej wiary?
12. Czy się modlę (rozmawiam z Panem Bogiem)?
13. Czy chociaŜ czasem czytam prasę katolicką, która
jest dostępna nawet w internecie?
To taki mały rachunek sumienia z Ŝycia religijnego. Czy
odpowiedziałem chociaŜ na jedno pytanie twierdząco? W
nowym roku mam kolejną szansę na umocnienie Ŝycia
religijnego, czy ją wykorzystam?

Doświadczamy duŜej anonimowości w sąsiedztwie.
Zabiegani i zajęci własnymi sprawami mijamy się obojętnie.
Nie czujemy więzi z tymi, którzy mieszkają obok nas.
2. Ideał (ale Pan Bóg wzywa nas do):
Pan Bóg pragnie, byśmy troszczyli się o naszych braci,
którzy Ŝyją wokół nas. Mądrość Syracha wskazuje: W trzech
rzeczach upodobałem sobie, które są przyjemne Panu i
ludziom: zgoda wśród braci, przyjaźń między sąsiadami
oraz Ŝona i mąŜ dobrze zgadzający się wzajemnie. (Syr
25,1)
3. Przemiana (dlatego chcemy się zmieniać):
Pragniemy parafianom dopomóc w docenieniu wartości
sąsiedzkiego braterstwa przez zaproszenie do wspólnego
przeŜycia przez rodziny w sąsiedztwie spotkania
opłatkowego z kapłanem przy okazji wizyty duszpasterskiej.

