FC_Styl życia

Wspólnota jako styl życia
PODSUMOWANIE KONFERENCJI
1. Styl świadczy o tożsamości. Styl to cecha charakterystyczna, właściwość, specyfika danego bytu,
okazywanie samemu sobie i innym identyfikacji z danym bytem.
2. Istnieje „styl” chrześcijański. Wskazywany jest w licznych fragmentach Pisma Świętego, np. „A zatem
zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą
pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi,
jaką jest pokój. (Ef 4,1nn)
3. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli
pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali,
jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. (Mt 4, 46-48)
Jezus tu wykazuje, że styl chrześcijański jest całkowicie odmienny od stylu pogańskiego (Przebywanie
z ludźmi jakich lubimy i jakich sobie dobieramy nie jest żadną zasługą! Dopiero utrzymywanie relacji
z ludźmi nie lubianymi czyni z nas chrześcijanami, uczniów Jezusa!)
4. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie
członkami. Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce! Niech nie wychodzi z
waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie. (na podst. Ef 4,17-32)
5. Chrześcijaństwo to nie poglądy. To styl życia i odpowiednie postępowanie: wprowadzanie w życie
Słowa; naśladowanie charakteru Jezusa; żywe kontakty z innymi wierzącymi; zaufanie Bogu w trudnych
okolicznościach; budowanie Królestwa Bożego, poświęcanie swego CZASU, swoich PIENIĄDZY,
poświęcanie swej ENERGII.
6. Wspólnota Czas dla Rodzin proponuje określony styl życia. Należą do niego między innymi:
• priorytety: Bóg – małżonek – dzieci – praca – relacje z innymi, służba; • gościnność, umiar,
oszczędność, dzielenie się z innymi • Eucharystie wspólnotowe i modlitwa uwielbienia spotkania
małych grup (wg ustalonej formacji) • rekolekcje letnie, majówki i wyjazdy weekendowe • codzienna
modlitwa indywidualna i kęs Słowa Bożego • codzienna modlitwa małżeńska i rodzinna • randki 
• zasada, że małżonkowie nie zasypiają pokłóceni ze sobą.
7. Styl życia wyraża się też w organizacji formalnej wspólnoty (małe grupy, animatorzy, rada wspólnoty,
Stowarzyszenie)
8. Szczególnym wyrazem przyjęcia określonego stylu życia jest przystąpienie do „przymierza”.
Przymierze polega na przyjęciu wszystkich zasad wspólnoty oraz dodatkowych zasad jak Wigilia
Niedzieli, rozmowy braterskie (skrutynia weryfikujące nasze życie) czy hojność w ramach dziesięciny.
DZIELENIE



Co dzieje się w waszej rodzinie? Co dzieje się
u Ciebie?
Co było dla nas nowe, odkrywcze w
konferencji? Co warto zapamiętać?



Co nowego usłyszałem dzisiaj o wspólnocie
CdR?



Czym jest tożsamość moja/mojej rodziny?
Czy utożsamiam się z nią?



Czy słyszałem wcześniej o zasadach życia CdR?
Czy mi się one podobają – na ile się z nimi
utożsamiam?



Jakie uczucia budzi we mnie wizja rozmowa
(skrutynium) z bratem/siostrą o moim życiu we
wspólnocie?



Co myślę o hojnym dzieleniu się finansami?

