
Katecheza – materiał pomocniczy                   

                   © 2015 Polscy Katecheci w Chicago 

 

 

Temat: Moje zadanie we wspólnocie Kościoła. Kościół 

oczekuje ostatecznego spełnienia Bożych obietnic. 

 

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do 

dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, 

jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym 

bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. (Hbr 10, 24-25) 

1. Na czym ma polegać nasza wzajemna troska o siebie? 
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We wspólnocie Kościoła troszczymy się o zbawienie własne i o zbawienie innych ludzi. Każdy z nas ma obowiązek pomóc 

drugiemu człowiekowi w jego trudnościach, ale i prawo upomnienia go, jeśli świadomie i dobrowolnie idzie w kierunku 

zła lub trwa w grzechu. W przeciwnym razie grzech bliźniego staje się naszym grzechem. Są to tak zwane grzechy cudze. 

Obowiązek przebaczenia 

Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu! I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem 

razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu!» (Łk 17, 3-4) 

2. Napisz, w jaki sposób swoimi zdolnościami, talentami możesz służyć parafialnej wspólnocie Kościoła. 
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Co poprzedza spełnienie ostatecznej obietnicy spotkania z Bogiem? 

KKK 1038 Zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, "sprawiedliwych i niesprawiedliwych" (Dz 24, 15), poprzedzi Sąd 

Ostateczny. Będzie to "godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili 

dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia”. Wówczas 

Chrystus "przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim... Zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli 

jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej 

stronie... I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego" (Mt 25, 31. 32. 46). 
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KKK 1042 Na końcu świata Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Po sądzie powszechnym sprawiedliwi, uwielbieni w 

ciele i duszy, będą królować na zawsze z Chrystusem, a sam wszechświat będzie odnowiony: Wtedy Kościół "osiągnie 

pełnię w chwale niebieskiej, gdy nadejdzie czas odnowienia wszystkiego i kiedy wraz z rodzajem ludzkim również świat 

cały, głęboko związany z człowiekiem i przez niego zdążający do swego celu, w sposób doskonały odnowi się w 

Chrystusie". 
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